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Bu kitap aşağıda ad ve sanları yazılı ülkü arkadaşlarının 
maddi ve manevi yardımlarıyla Anadolunun yüzlerce yıldan
beri unutulmuş ve bir bucağa atılmış olan ölmez bilgi anıdia
rını ışığa ve ortaya çıkarmak umuduyla basılmıştır, bundan 
sonra diğerleri de basılacaktır. 
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Ayasofyada bulunan Akşara~~ı yazmasnun 
haı-ıındaki ku:mız1 mürekkeple yazılmış sahife. 
di_.:. Sol kena~ındaki ince yazı Dfrinci Sultan 
~ahmud'u)'L . saray dan çıkarttığı ve Ayasofyaya 
-vakfeylediğini anlatıyor. İmza da Harameyn 
Miifetti ~i Şeyh Zade Ahm~t Tevfik okunma-k 
Hıdır. . 
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. . . · . İki .Yıl fiiiee ''A~o~u Sl!h;uki Devleti., Tarih;' tukyla basıp ra-. 
::r~ıı n.larıına. ç~karlhğıiniz müverrth. ·• Ib ni il i 1, i " nin bas~a ftıri;
-rii e&eiinm terçülTu:s~ yui~Uımziiım ai4;n i;,.sQ;ıları ;. hek YarJRın 

.. ~btihıiiı ıJıii]d~ genÇler arasııuJa .·$ons'uz semııç, heyecaff, ~- .. 
~~ ~ldis.> ~ .· < . . . . . . . . . . . 

. . KiiçWt blıŞ_arı u~muzrpı f;stiimk yan.h~~ar .ya,ptı, bize ~·•~ 
irgı, ku~ v~rdi. l(it.a~Jn ~ sayuı kua iVtJ.kıÜ~ ~i. . Ül~-

it~,:~t~S 
. 1' e dj -;~. Türk ÇocııW.uuı Jüd uc~an bir i~ 

.~.-i~ '.A.IUuv,~lı :M e Jı iii. e d oğl.iı M 'ılA m ·a il.K ir .. i m'm 
~ç-~~A.hyQf = lji l(ifilej-in ·c~ Ko&Uf1li4sı~ dedi~ -.. 
'*'mi fiiis.çcı ·(fSf~ ~n#~ Ç!JYit'Jne)'l!; b~~$1-p .o,wytı: 4tJymt~la, söz-

. -· ~ )biı;~·~. ~~ • . • . •. . . . 

. •. . . ll i b :i : otlu. ı.4rl.ğirıi İkinci !fıliç A;sl~'ı~ son güRI.erintleıı 
/ l;fAŞT;atm~~ il#rrUJi r;~y~iiJai" .M e &::u crım «ıaı~ı7ı;.sekisiiıe'öfur:. 
+tıı@ l'ti'J«:k~~tiTJJı~/ıi; ı Aks~~rıı,:·~nı lık hısnu 7ıa~ 

<-i"':-~ 

( *1 ~l~ükl\llan nu demeli Selçukller mi? . . . s . . .. 
·ı.tantı:kııttayır «tellf yılı 717» da Gülşeıhri: cPa~la·ııda nlşıuu• · 

-gôneler; S~y.elniSelçulkilıeTden sorakr.. demıeık.tedir; SuLtari V:eled diva~ 
'ilriida: «Kfba:z ~med ş'ehi vaıa şehi S~lçukl ,bi ıtuı.mtıu yani yüce şah, Qe•
::ıerm~ Se~Uk şahı ~eri geldi, dioyr. · Konya'da. büyük ~nne,lıerlmizc-de 

· :Seiçukiler de"I:lez:di, Salçuklular dtyeni işitmedik ve göhn.edik; Be]lge gÖ's-
~i'u~er inariıalı:tJl. vztV.k. .. . . .. ' .. . . . . 

ı 

• 



/ --
'lıy'Or, ·hem sonraki 50 yıllik vakaları anlatıyor. Müvertih bu SOR<· 

. . olaylrı:nketıdi gözüyle görınifş olduğundan. t}ok değer taşıyor. 
-- ~ 

Bu. ~hadiseler yalnız Şelçuk tarihi. bakımından deP,l, şmıdi top- ... 
raklannda oturduğUmuz Anadolu'nun içtimai bünyesi, Belçuk oğUl- · 

• ları ocağının yıkılmiısın.do:n sonraki Anadolu beyliklerinin ·ilk gün
. Serini de aydınlatıyor; hiç şllphe yok ki tarihçi gözüyle buicik. kay
ruıkoluyo_r. . 

. . ' 

GerfJi Mevlevi ;menkıbelerini anlatari Sultan V ele~in İbıidqn~ 
me'si, onun mensur şekli Sipehsolar; .EtMkı De4em~nakıbı, M~v~ 
nli'nın Yedi-Öğüdü, Mektupları, Fihi Mi!,fihi.Div(ıni, ft:te;nevisi, sı,Lc· 

. tan Veletf in 14 bin l}eJitli Dii;anı, Tebri~Ü Seins'in Hırk'a adındaki 
es~, Sultan Veled;in Maarifi~ Ko,;yalı S~reddin'i,; " Mekt~]'ları: · 
Cami~ul Usul fi Hadis-til-Resul cilılerindeki isimler, Korıyalt S~i 
Mütetabbib'in 80 .p;,.ça mektup' ve ş'iiri, Selçukilere iıi1:· Vakfiye, ki

. tabe, mimari .es~·rler, Y_usufin .· HamiıŞnamesi Gülşehri'nin M:aiı•. 
tıkııttayır = Kuşdili, yine ·· onun yeni ele get;en F.e·.f e k tı.7i m e 

·.adli 4 ıbin beyitti Farsçam~umesi, /(adı J!uten'i'nin:'totuniı, Niğtkli 
· Ah:#ıed'in Al Valad-al~Şafik va Al-Hdfid-ai-Halık,, Tabib Jj;buf Fa• 
rac'ın muhtasar . .tarl,hi, İbni Esir'in Tarih~dl-Kaml.li, A)rlı.fiıirı ta~llıi,. · 

~ q,sliın Konyiı Ereğlisinden olup.Selanik'te di,ğan MJine,ccimbU§ı,M,ev- .. • 
, leÜ. A}iı;ned Hede'rıin Öami-iıl~Duvdlı lJ!lZı :M;isır 'u,[ilif~ri, iJiumi 
. d~vri tarih,leri hep bir w~ya ;geü~ ~o}'Jl~ v~ik~ ()lll<rlar. • .. :N ~s.a~t;~ 
·ki'hatli.b~ld~ın çoğuÇazma, ni;,s~;Jatı ı~'k v~'~r;~pç~farsç;dı~. hiz·
.'yedi arkadaş ·,ekSikle~imi~~ bakm~yar~k q~ f;u~lu işirıc bU§~lJt;.(ıSını. 

... omuzlarımıza almış, mıltlu yola çıkmış ve btlşarımızın parlak son::. 
, ~unu görmuş,bulurıuyoiuz~ Qkurla:f--~izeyo:rdim etiikçe bu Çıp,.,., 
. da yürüyüp gidicegiz. ·Tarı yermiyt ağardıpTiı,' Tiitk,' varlığmhı,' 'm:illi: 

b~nliğin, iyi: türelelin ta§ -ve ui:ğl~ıyla y'iıpılmiŞ Uliı 'yapilar · Şarinl. 
··görüyoruz, PaTıdan sonra giiiieŞ' doğar. · · 

~ <y·,~~ .. ~-- ·~~ ~~..: --~/ 

Düny~ zj;y,slrı,rının en 9fiyüğü ~lan 'fürkler, acuruı,, ülkeler af},., 

m:ak ve c devfetler :kurmak ·için gehiıişlerdir. Sadefiıi · kaniında iken 
sessiz • kalait iİtci,. denizinden çıkirıcil iilisıl padişah.ların tacıntı .sÜS~ 
guiellerin OU§ı1ifi,; boynu~a· bezek olursa Turk 'tje, .Asyiı'rıın' Kirgı;z · 
çötieritıden kurtulup coşkun bir·s~l gibi Seyhun'iın aşağısına iner~k' 
Gend şehri dolayiarına gelincf!. yeni bir. din, ye-,ıi bi. .. ii:fliü, y_erı'i ;bir . 



.::.;,-.. 

varl~ğa. kavuşııl. S~lçufr l!~#ları İ s l_ i m ·· oldu, 397 H. HJ04 .M. 

Şehirlerin bozuk havasından ui;ak; ba§ı yukarıda, şövalye hayüiı 

yaşıyan ~tdçuklula1' g(jzü ~· {izü piik_ ve ~rı _bir yığın ludk, Gazne

liler, Samdtıfil(Ula biJzan .yahşh·.ba;;a-,ı yam:tin sevi§ip ~avi.ışmı,şlar, 
Sebüktekin oğlun,;, -buyruğuyl_~ .bit7kolu HimPin bereketli, ulsıml; 
topraçklarına başbuğ (Jlarafc giderken~ Selçuk' -,.ın iliğer oğlu "Büyük 

Tu~ul bey 1040 lsa doğumuna rastlayq,n 432 ~ aduıa hutbe ok,;.., 

'dff.'_ 

_,.- • j(,. -------- ' ~ 

tıi-p SulıaiJığını . ünletti. · ' . 

. Türlü türlü,.· aci tatlı günler geçird'ikten sonra nihayet 192$ te 

·• Türkiye Cumh~iyeti adını alan bı/ D~vl~t, dedelerimizin ·1040 .da 
temelini. kurduğu hükilntetin sadece değişmiş bir şekliifir~ istiklii

limiz .10 defa yüz yılı aşıyor. Türk Hükumeti kıyamete .katUır yaşa~ 

yacaktır. 

Abbas oğuUan 'halifeliği yıkd.,:;,aga yüz ıutinuşke;n, yeni ulus 

onu -de,stekledi. Halif~ ~lkaim bi Emrillal[,, BesMiri'nin-elin:iJ.e ıııı;~ · 
sa~, FiiturıUerden birisi onun yerinde otur~akJ;a. Kaim, yiğit Tuğ7 · 
ral beye baş vuruyor; ondatı yardını .diliyar. Se,Çak oğl-,.ı, Çerisini . ' 

toplayıp Bağitad ~iür'ıe. yiuüyor; ka;,A •fakat· şaıılı bir sava§, Be~ 
. ~;sasiri. ölüyor, .Halife Kaim~tutsaklık;tan __ kurt~lıtyor; atla,:ara(.e ·n~-

.o •.. Ş.ai,a geliy~rl~: .}lağda4 kö~riis.iine~.,gelince' T!uğrul·'atındt,ın iniyor, 

halife'R,~nyanında ywya 1yürüy-ôr, ona: "Atı~a bin;)Yı_nin direği" dl· 
y~i-; fakat ö· kılıcılıın gölgesine sığıniın "Peygamber ·atiıctlsıiıin toru~ 
ri#iiı saygı gösterıyor.:JÇaim okadar seviri.iyôr · fci· Rüknedilin sö~ilnü 

~"".,_ ··.:-. \' .... ·~ ._ ..... ~ . .• ·.. . - ~...... . .. . _: _- : .• ~ 

.... azcbulcırak. Bağdad mt,ıfını,~~, üçte ·birini ont;ı veriyor-. IŞte yeni bir ün.· 
van daha; Ktısrmı Emi'~el Müminin l}füslümanla!: beyininOrtak~ 
çuw. · B-üyük Selçuklulann çoJı,mesinden sonra bile Anadolu' da,ld 

·emmi uşakları bu adı ta~ıyorlar. iBiıkanların parmugını iı:i;z-ındiı ko"' 

· · yarı mifu:.arlık gnıtlf1Iının kapılarındaki arfıpça kitfibed_e -şanlı Tur k 

. , ad.ıarından, sonra Kasımı Emirelmüminin. iba~(;'!sini ,.g;Jrüypruz. Ana-. 
dolu .Sel~ukılerinin de. biiyük · Şelçuklulaiın de~ am ı ·~lduğunu · anla- ' 

. ~ . : - : . . ·---

tan değerli belge. 



Aksaraylı. Mahmud'tüt Tarilli / 
' .. · . ·. ~ 

. . -- . 
- " . 

Düiıyatl;a· ancak iki yazmaş~·olup onl,m.iları birisı AylJSo/ya kib.: 
. tüpnanesiııde$143;' diğeri Yeni Ca"m.i.kütüp~inde827 kkayit • . 
lu/ır. Yarıi ikisi de saraydan çıkmJ.Ştı'r. . .. 

Ayasofya nüshası: Meşin kapÜ, 288 sah1,fe 17X24, 23 saiır, be~ 
lıer scarr 12 santimetre. Kağıt beyaz, ku-Vvetli, nesih, pkun~ı fiü&~ · 

. çe, siyah, kınnızı rrıürekkeple yazılm.ış. 3 üncü sOlı,ifede bi; i;ok yüli:.:. 
sek likabiardan sonra Noyın.;i i.zam'ın kütüphanesi için. yazıldiğı · 
ııe onun altırıda müellifinin· Akstıraylı Mt$nied oğlU: l\lalımu:d al 
maruf bil Keril!l al Aksarayi olduğu kaydedilmiştir.. · 

10 Ce~ el eyıiel f34 de Mehmed bin Ali Al Aksar.ayi tGT'fl-o 

.fmdan yazıldığı bildiriliyor' AsıJlar, _7, 9, 67, 84 üncü Stilii/elerden 
:başkyor. 

Yeni Cami Yaımıası: Bu kayıt kütijphane delteri!uJe' 'l'OTifıi ili 
·s~ li vezir cemale(Jili~ Ali Y~/ AlkHtı diye y~fJa yazdı. 
Meşin ktıpi,, 35l sJufe, 17X24, 21 s'aıır,~ b~lıer-~ 1i,5'sUıMı; 
i.ajı"i k~~li; oku,.;,.ası güçç~. ~ilı. KınJıızı, siyJ, riıürekkePle_ 

· ~ış. biriııci gibi başlıyor, öyle biıiym-• A$~ 6.~. 70, ·tm de 
~lıyor. Ayni ktitip t.r~ 18 şevtJal745 tk ytt.ni biri~ 1$ 
:~ Ştmr• işı~ edil~. . . . . 

F~ridtın Naliz Uzluk. Nübası:: :Kilisli Mıı&lim Rijaı tara/ııuloıi.. 
1358 göç y~ ~ı.er:• iki muiluıthm muluıbele edilerek ~pj-a -eilil
.mişrir. Terelimeye ·es.s olfm .. bu· ~Mdır~ .Hiç bir._mtıi.l8$ /.t(IT~ • 
beldemiyerek yur:dim ir/an. s~ine arnuJ$lfl'l; ett;im, b~~-
·ii~ütıürsem ·m,Gzur görülsiin. · · " 

Her iki ytümamn ila başlan.gıcırı.da· hamd, ta.sliye;•~ı~ 
.sQnra müverrih, halkm. beylerin, ululorın katına annağalı slUilfı4i 
.türesini arılatarak eserini ''şehriyiirı mı.uJJ,i,, nıalukım :Jadei ~ ·· 

- -<yan, ,mehdiyezzenuin,. darayı cilıarui' hediye eylediğini· s?Ylüy_or . .. ·· . 

Ayasofy~1niislia.sın.ın 3 üncü sahilesindeki krrmtzı m~ekkeple / 
.bu kitahı.fı adalet, soogu saçan, mllletlerin sahibi Noyını jjzarWm. · 
kütüphanesi için yazıldığı anlatılıyor. 



-· . iih:anı hllkuinaarların,ın;. sonl.UU;usu oliii lo<'yıi§ıiUk' b~biisi. tah-
. 'üna _oturan Ebii ·Said Balılibır 'zamimıru:la' blı:yirti\ıezir· Ç~h,an'ın 

ikinci oğlu Emir Tem~rtaş'dir.' Bu 'zat hakliı:iıilti' E:jMkı Dede Me- . 
-nakıbinda· diyor ·ki: · ' 

O zamanda Jiazr~ti Noyını ·-zcidei muazzam. 'i: emurtaş bin Çoban 
720 de Konya'yı fethedip Karaman :oğultariiıı diş'an attı. Konyil'ya 
bağlı yerieti ve ·mülhakatıiıı kaplaiJı. Bütün halkı elde etmek is·-~ 
ieyordu;-Ben sahip-kıranın:ı, ·belki MehtJii zamanım . diye dava eyÜ-

- yordıi. Mal ver_,;,ede, yani ihsaiıda benzeri yoktu. Adalette ikinci _ 
Eiiuşrevan-idi. "Enu§revan Peygamberimizin ·doğumu yıllarında. 

Kisra idi, adiileti dillerde destandır", iJoğrusu dindar, iemiz etekli 
bir delikanlı idi; Alimler, şeyhler, emirler, ayan, iısker çekenler, bü
tün ARadolu büyükleri Temürtaş'a itaat edip tebaiyet eyledi; onun- 'f!ı 

la -i§ birliği etti. Dehrin ulularından Mevlana Necmeddini .. Taştı, 
Tokatlı Şeyh ziide, · Kaysetiye hatıbı rahmetli Zahireddin, Şeyh -N ii- . 

sırı Sofi, Mevlana Emir Hcisen Ta--bib, Ni'ğdeli Kadı Şahab~ Kadı 
' Leşkeri V ~yegant, V aiz Hüsami Y arcanUğı gibi her şehirden ve ili" 
ğe~ kadılor, Mimie~ onı{ miık;eda bildi.- ··Kendi menfaatları ıÇin 
onun büyüklüğünde mübaliija- gösterirlerdi; Başkalarıriıli da kendi
Zerine uymaiını isterletdi. -- TemürtaŞ· diıhi tam ışk ile isterdi ki· 

· Emir Abid Çelebi ''S. Veled'in ikinci oğlıi" ve Mevlana'nin diğer: 
erkek torunları o cemaatın yoluna girsinler ve onun hiznietiride 
miil;azım olsunlar. Gönül sahib iişıkların gönül feragatı ve istiğrakı 
.hciÜnden hab,;rleri yoktu. Beyit~ .. Evet ey güzel, çünkü·senin·· göıi-

. lünde ·bir derd yoktur, başkalai-ının da gönlündeki derdi ·oyuncak 
sanırsın'' Kötü söyleyici kıskançlar öyle gösterdiler. ki Mevlana' nın~ 
oğulları serkeşlik ediyorlar ve onunla· müttefik değill~dir, onu is· 
temiyorlar. Çelebi Abid o,Jarın· ilerlıf!ğine az gider gelirdi, O da 
buna incinirdi. Bir giin Emirlerin beyi Emir Eretne, bey işaret eyle• . 

. ' yip 'öyle savdb gördü ki Abid Çelebi'yi İlçi olarak Uc ümerası tartw 

fına göndereler. Taki Konya'da olmıya ve ciddi temam ileUc·emir• 

lerini davet eyleye ve anın mütebaatına tergib eyleye, _eğer boyun . 

. eğerlerse bir iş yapmış · olur ve illa Çelebi dahi 9 vilaeytte karar 

tuta. N ekadar Çelebi Abid. bundan vazg~çilmesini istedi ~ de 

·.5 



. . . 

· mümkiin ol~;. Bem ytmi Eflaki Dede'yi' &etne beye sôMerip 
vazgeçmeleri'ni istedi,· .açık· 4Çl-k öZürler s#yledi,. &sla kabııle geÇlnedi, 
Eretne bey do.stça i'tikad ve se/katından ve s~u düsiiricesindeti 
dolayı öyle münasip gördü ki 'b:ı, işe .rağbet eyley~, ~oğuklUk .ve' 
ihranet ziyade olmıya. Biiylelik/e istemiyerek Konya'dan ·dışarı. çı-'·. 
kıp, atasının, dedesinin mukaddes tiirbesini ziyaretle, nıüşer~ef ~iııp 
ıaiırıya güvenerek veltlerin in'ayetini isteyerek yola çıktı. Mesnetıi'-

. ~n velilerin tanrının · ç~cukları olduğu hakkındaki .beyitleri oku~ 
- du; Gönül derdi . .;;,cundan bir iih eyleyip, biz gelinceyedek bunlar-. 

dan i]iri kalmıy~akur, buyuri{u; Hem iJyle o/du, tanrının takdm: 
ile Uc viliiyetleı:i gezisinden ,Konya'ya döndüğümüzde Tcu;i,Kızıl 

. :Oğlu Emir Zahireddin'den_başka kin:ıse kalmamıştı~ V e.. h(fpsiAn. 
· dolu sınırından dışarı çıkıp Şam hıtt/asında yer tutmuşlardı. O c~ 

maat tamamiyle dağılmışlardı. Biz· Konya'ya girdiğimiz gee~ Emir 
,; · Za.hireddin de Kavale ~'Konya'nın batısında#i Takkeli dtiğı'n tepe

sinde; çok meşhur bir kalii idi, Rahmetli F~rit Uğu~ köylülerden 
S()rup öğrenmiş, bizlere de öğretinişti" kalesine t;ıkmıştı." · Eflakınin 

·. sözleri bitti; Dem.ir Taş Anadolu' daki Selçuk iiilesi bakıyesini kılıç- . 
tan geçirdi, Beylikleri ortadan kfddırmağ• s~vaştı, Beyşehir' de/ otu-, 

.ran Eşref oğlu bey_i S@eyman ŞaJı,i b.oğup göle mtı. Efliiki_C. Il, 
S. 373 Hamid oğullarqıı perişan etti. Babiıs~ E~ir Çoban; ın. Ebıı 

·.·. Said tarafından öldürüldUğünü habe~ alıf'U:!ı Mısır' n, kaçtı, Zilhicctt 
727. Orada Melik Niisır'ın emriyle 728 Ra,11iozanında, boynu vıı

·. ruldu. 

Müsaineret al Alıyar ~i Müsayerat al Alıbar 

yahut 

Tezkirei Aksarayı 

Müellif ve Telif adına hiç bir yerinde rastlamadtğımız kitn,p 4; 

büyük asla ayrılmıştır., 

). Asıl .. Rumi, Arabı, Farisi, Meliki, Celiili tarihierin keyfiye- · 
rinden bahseder. Bugiln kullondığımız ay adları/o vakıt da, varnı"', i 

yalnız Mtırt yerine "Azar = Azer", Ma,yıs yeri~ (İyar), AğustQs - _ 



. ;yerine {Ab) demektediı: .. 30 ~n, 31 giin. Çek,enler &e tıpkı şi~üJ:: 
gibi; yalnız Hazimndti depşi/4ih iıtu. . · . 

2-. .Peygamberi',mzin soyundan: sopıi.iii/.cirı, llicretindeii~s&· ~. · 
Bilindiği· üzre bu göç M iladin 622 y~lı 2Q EylUlü Pazartesine rast;;. 
'lıyan 8 Rebiuleooel ve Güneşin Mizan burcuna girdiği, gece il~ gün· 

·.· .Jüzün denk olduğu günde olmuştur. 

Hıılefayi Riişidin'den, Emevi, Abbasi IJ,alifelerinden anlat'ır. 
Bağdad'tn Hülagü yönünden Jınmasım ve oradaki tuyler ürpertici . 
~layları alelade bir kavga ş~klin.de söyler~. Şirazlı Sadi'nin djvanın:. · 
Ja okuyanları ağlatan mersiyeleri sanki gö;memiş. Müverrifh;ipıiz 
M oğul kafirlerine Ses çıkarmainayı siyasetten üstün buluyor, / ·. 

3; Bu kısımda büyük Selçuki devletinin . kurUluşunu ve diter 
!kollarını kısaca anlatır. Maliı;zgird savaşı gibi Türk varlığını_ ve. 
Türklerin Küçük Asya'ya, Karadeniz, .Akdeniz, · Manna~a, Ege'ye 
yayılmalarını hazırlayOJ!;· Bizam;'ı devirerek yeni bır tarih açacak, 
Balkanları türkl_eştirecek, orta Avrupa'ya hakim olacak ~akuıyı 
p~lıliva:n güreşi k,adar olsuiı· anlatmaz. 

Anadolu Selçukilerinin ilk zamanlarıylti Keyhusrev II nin ölüm 
yılı 644 e kadar kısaca bir' Selçuknam~dir. Bu üç kısım olmasa bile 
.I.itt:ıp değerinden yitirmez, okur hiç bir şey kaybetmez, ·adeta tah~ 

. . .... ' ·-.. 

ma· uzuvdur. 

4. Bu kısımda, Keyhusres ll iıin üç oğliı İzzeddini Keykavus I[, 
Rükneddini Kılıç Arslan IV •. Ataeddin Keykubad Il nin tahttı Qt,;r. 
"!'alarından 723 yılınadek süren 80 ydlık ,hiidisel~r yazilmıştır. 

Divaiıa devamı sırasında kendi gözüyle giJrdüklerini arılat~Qı 

4 ürzcü asılda oraya hangi ·tariiıte başladığını~ söylemediğ_i:,W,en ka· . 
palı kalır. F;sasen Anadolu'nun en karışık günleri de bu zamana 
rastlar. · Kerimeddiriin, bu devrenin başlarını bizzat görmediği Şa· 
nılır. B~lki o, Bibi c)ğlunun muazzam tarihini okuyar.ak, yahut. o 
günlere yetişen ihtiyarlardan dinleyerek y.azmıştır. Fakat ,Bi.bi 
<Oğlu;,un ne o mıt.aZZfLm kitabından bahs açar; ne ondan bir kelime 
göçüriir.,,İlm ve kalem bakımından İbn~.Bibinin topuguna erişe· 
miyenlere yer, verirken büyuk edibin adını iynia ile olsun anma
ması şaşılacak şeydir. 
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. . ·, 676yılırıdakc. Clinri~ilıtilôli.:gibi. esrcitlı'· pi:tde ~eluv-da~kOl~k -~····· 
diseyi, bu ar.cıdJı bilhassa Sıih{b.,Aiii Fahreddiiı Alı'nin v.~ktiyle 
aırapçadqn farsçaya .çev.irttiği Selçuki de-Vleti kayıtlanm. Türkçelef- . 

· ti~rnek . gibi ıtıüli taii'himi? içiJJ. ~i .{lili~i; ıiÇirı b~»ı. b~ı~, değeti 
olaiı·bir vii.k~~yayav~t;a bile @kurımaz. Eğer. Bibi oğltı,rıu7J sih~r-
lı kakmiyle yazdıği ~ahifeler olmasaydı biz Karamari o~lu MehmetE , 

· beyi ve bu milli şuurun büyük kaz~ırıı öği.eMmiyecektik. 

Kerimeddin Mahmud· kimdir? 

Mevlevi k~yrıakla:rırıda - faraza Ulu ArifÇelebi 719 da ikı/a- · 
ray\. ziyaretinden sorır'U h~talarımıştı - adıiıa u;sad.üf etmediğimiZ: 
bu zat kendi · ttirihilıdeki Ya,ZıSiııa göre divan {şleriiıde çalışarı . biri- · 
sidir. Keiıdisirıi Emir Mücireddirı · Emirsak'ın adamları ara5ıliila: 
6-,duyoruz. E,;,_i~Şah\rı b.abas~ 'f~eckli~ Mp,tei Aksaray'da ot~rdu- _ 

. ğııpiları K,.erimeddi!ı. belki orada irıtisap etti. :Şimdi Aksaray mer-; · · 
kez kazasma bağlı Selime "ona Salinıe kale,si diyor'' köyiinürı. mül~-

. kü plduğunu arılatıy(Jr. 500 nüfuslu ve. ~erlsirıden Aksaray J;maiı 
~arı köy~ 1930 da gitmiş, Kerimeddirı:hakkın4a ip ucu eld'e ,(jdebi
leceğimi sarımıştım. İlfıarıi tarzı mimarisiiıde . kitiibesiz bir kürib~d 
·aıiırn:Ia alçıdan "ydpıl/niış · yazısız kiı:b{rler vardı. Adına Selime Sul-: 
:tan diyorlardı: Hiilii vaktiyle orada mumya olduğunu da söyl~diler" 
1Jirinci Sultan 'Selim ve Kanuiıı çağdlı§ı OrUç oğiıllarının 936~.t~;;.. 
-hini taşıyan ca.,.,;,ileri, eskiden_ kalma peri bacalarırıın oyuklarında 
kilise, ap,brtrlar görmiiştüm.Halki. Türk vesünnidir. Kerimeddin bir 
zamarılar biJ,yük Aliieddin'in vakıfliırına - Kazarı Han'ın altamga:.. 

· sıyla - ntütevelli olmuş; Konya Aksatay - yolu üzerilıckki. Alaiye 
_ Kiirvaıısariıyını lO,OOQ adedle onardığı gibi . 6000 de, tazminat 

verdi. 336 

Kerimeddin'in . iki nüshasını da Aksaraylı Katip y(J,Zmıştır;, 
İkinci kopyarım 745 de yapıldığına göre Eretne bey hükümdardı. 
Kiitip, mllellifirı adına bir şey katmadığıiıdan sonu hiıJihnda bilgi
miz yoktur. Temürtaş'la Mısır'a gidenler ai~ıııda ~mıydı, Anado-
lu'nun bitip tükenmeyen hercü nterci içerisiruJ,e ebediyen kayıp mı 
oldu, ne· söylense tahmin olacak. · 

Yaziş Tar~ı: ~14 cü asıTın sonlarında ,;üslümarı .şarkda yazılan. 
taril,lerirı üslübuııdadır. Secili, tumturaklı edebi bir ifad;; onfarm-, 
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;!~J!~~~~:~:~~-
/ede Selçiikiıame adındii bir kiiabclii Jiiıdiselelin' diıJuı etrafk -iiiila:' -

. 9l!'hğinı söyler; lakin 'o!"un kinuj dit' oui.uğu:nu tasrih eyliiuıez:>- --·-· 

Vakaları c~lr sözle -~atır.ken -fdege,-kaza, -_kaJefe• işan3Ue 
ekseriya · dgradığı gadirl!!ri, sitemle-ri, _ çekdi'ji _ · zararlari -~ify~~ · 

-_ İ fadeleri çekici, sürükleyjcidir. --Bir: çok vesilelerl~. yazdiği :kas--w,'e~ -_ 
lerden ]ıarÇaıar . alarak büyük ki§ileritı öliiln .· ve nasb tarilıle,}ni.; _ 
.bildirir.- o- ztlıııana dair diğer kayhaklarda onları, n:etekim' tasdik 

. etmektedir. Sonlarina dôğtu _artık- yalınız · Anadolu_ Selçitkı 
devletinin -'Mğil doğrudaiı .· ilogrziy'a iran İlhanlan · taTilıini 

- kayd eder. ithani veziri ve Ci!ıangdşa tarihi :-miJ,ellifi Alaeddiiı • 
Ata · Meliki Cuveyni'nin -pıiytuğiıyla İbn_i Bibi'nin _ kakme -
aldığı Kitabı " al Avamir al Alaiye fil umur al Alaniye" diYe 
adland!rdığı muht€§em ese!:i birinci Sultan Mahnj:ıu'rUJi To]ikapı 
sar;yindan Ay~ofyilya çıkarmasiyle gun yüzü görecek gibi- sanıl
mışsa da 34 yıldanberi sahipsiz kal;;,ı ııiillı tarih' anıtı :. hala yazrita -~
durmaktiidir.Biric~k nüshartın biişta kiirt pe gi{ıJe oZ:mak IL~ere _tiiT. _ 
lü türlü· düşma;,laniıı hiıtılayarak _ derhal -. jOfoğtafiSini: dldiriıiasi-,u 
ilgili m~kamdan şiddetle talep ediyoruz. ' . -

. ,/' ' 

Aksuraylının 17 sahifeye sığışiırdığı olayları 744 sahifede (24iX 
32,5) 21• satır; beh-ersahife 16X22 olduğ~ düŞüniilitrse muazzam ki
tabın .maddi fedakarlık derecesi aiilaşılır; 

Sipehsalar metin-60 Efliiki T.F 64,28$, T.ll. 99 da. adiıu. M elik 
al udeba, Sadır. Mütetablfibin ,;ı,ü;nşeatında _ 4 yerde en büyük en, -
yüce ünvanlarla söylenen Emir Bedr al Din Y (Jhya;- ile mulit~ar 
matb~ _ Selçuknamenin baş tarafında adinı -okuduğumuz Nasır al 

~'Din Yahy~'iıın Aks~aylının dile getir.memesin,i anlayamadı~'· 
Zaten pek- karanlık olan selçılkoğullan detJI"i büyük kültür adani~ 
ları bakımından Aksuraylı kaynak olamaz. _80 pll'ık za'm'an içinde 
hastane, şehir, kasaba, ot du- hekimleri kimlerdir? 

SelÇuk oğulların.ın birbiri aleyhine ayaklanmaları, vezirleriıı 

yekdl.gerini çekememeleri, hususiyle İzzeddin·ı, blliyük Aliieddi~i-,ı 
~n değerli vezirleri ehemııiiyetsiz kusıirlar bularak vahşiceSiite öldür-



1 ;_ : 

®eleri, b,;,ıa Muineddiıı P.ervıuıe. l1tıtır oğlu Ş~H"efedditliliı öldürlU'-
• · meleri, SeU;~lfi ~zir, emir fdlesinil.en bir ;ço~rıun 'Meliki ZGlıir 

· Baybars'la. Suriye' ye göç. etmeleri, Cimri ihtilal{ sırasında· Sti~liiri 
.. iki değerli, siğit oğlunun ölümleri, Emiressevahil.lwcrı,. Yulius, 'Ba; · 
,fiaeddin Bahri, Emineddin Mikfiil'in ~ehit edilmeler'i; Mevlana Ce·· 
<ttileddin, Şeyh. Sadreddin, kadıyulkuzai Sireceddinürmevin'in e~~ 
-diyet -alemine. göçmeleri, Anadoiu'yu issız ve sahipsiz lnrakml;ftıt.~ 
Tugcıçar, Baltu, Bdydiı, Sülemiş · isyanlan Anadolu daki ltali' fena· . 

', , 

Selçuki tahtına otr!-ranlar artık bir Anadolu Mogol .valisi kadar 
.bile nüfuz ve kudrete malik değildi;;Sultan Veled Divanı,nda bulıl.~ · 
ııan birkasideqe 14 Mevlana l;Jendesinin vergiden affı hakkında· 
{;ıyaseddin Mesud'dan nişan isıenirken Samakar Aga'nın altamgayı· 
getireceğini ilave ediyor. ŞuhÔlde 14 ki§inin vergi muafiyetini bil~ 
Selçuki.sultmıı yalnız başına yapam'iyor~ 

Alaeddin Ata Meliki Cuveyrıi'nin 681 de ölümü, 683 de· kardeşi 
~Şemseddin'in_Argun tarafindan şehit _edilmesi; en nufuzlu iki ko
.ruyucı.Uıan mahrum kalmayı ve zavaUı yurdun fa.cialarını· artırma
.ğa çahşanlm-a fırsat, cesaret verdirm~tir. Hele Sahib. Ata'nın 684 

.. ;veya 687 de irtihali işleri büsbütün çığırından çıkarmıştır. Gülşeh
-ri'nin Felekna'(Besinde saygı ile arn:lığı Saveli Alaeddin ilezir istisna· 
-edilirse Ftihreddin kazvirıi,, hele yahudi Sedü4devle-gibiler Küçük · 

~· . ' / 

·. Asya'ya vebadcin; koleradart, lekeli tifüs salgınlarının yapacağı kı-
ranlardanfa:şla kötülük etmişl'e'J.dir. 

M oğolliırın 4 mınıiıkaya ayırdılı AlUlllolu maliyesi, iktisat, ti· 
· ·caret, 'çifçilik; bakımından ,yıkım olmuştur. i ran ovalarını, Hak' 
· çöllerini kendilerine ·dar gören Moğol şehziuleleri, M()ğol'Nl!yariları. 

, başlarındaki kalabalıkla, bütün davarı, atı, devesi, koyunu, asker~ 
karısı, kız~myla Anadolu'ya yöneliyor, bitip tükenmez ihtiyaçları-

. nı. gereçlerini, m,aalesef veriJni fazla olmıyan, . vakıt. vakıt. kıtlık~ sı- .. 
kıntısı çefwn topraklarda ne bi!ntişse çekirge gibi yiyip bitiriyor~. . 
lardı. 

Gelen Müstevfi adında~i maliye komis'erleri . peraberlerir..de 
Horasanlı,. Nişaburlzi katipler, Azerbaycanlı Hacibler, Kôhıstanlı · 
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.ıah~ildtırkır .. Kirnumlı·,amiller; M!!zendetırlli, -IsJJı~:~ejfor. · 
<ÇJLvu;flar, naibler... ~etiriyorlar,·· fakirleri·ioyn,r-,.en · Arılıiıolil~ 

. ~lıktan · kiv;anıyor,~ gıplaklmı, ~iyini;ken: yerli Tü~k_ı;,. :uryan kdt~ 
yordu. Bir ar;· kurt doytip giderken-yerine onbe§ sırtlan; seliSelı tftr· 
·muz, _yüzler~~ .tilki geliyordu .. Oyun her zamruı .Dra'"'; fakt(ijol 

,alanlar başka başka {di .. Sultan Veled'in kasidesinde p;k .güiel·::a,;,. 
· li#tcığı ·gibi yurt başsız gövdeye, par~~z müflis kesesine dön'.j,ıfi,. 
lıer y-erde haraiJıiler: yol lu;selJ!~~: hfrsizliir, arsızlar ,• ~iığatı:tıişı:ı • . 

. yüzleri bize b-eiJ,zefnez, sözleri kulağı~ıza: hoş gelmez giizleriiıin 
· hiçimi ayrı bir siirü canavar A~olu'yu yalayıp yutuyortJu . . 

Bütün facıaları olanca dehşetile kaleme atan 'Akswro,yıı Mü
;tıerrih; kabahatları daha ziyade· Müstevfi. ve Nnyaıılara. yükley~rek 
ilhaıılarla Çoban ve · ~ğlu. hakkında,· iltimmi bir sükütle işi ge~iş-
4lirir. Bunu zamanın amtNıSızlığına vermek icab eder. 

' -- - 1 . . . --., 

. Anadolu, beylerinden kendine karşı ~eleiıleti asıp kesen, yalıı4 
- Abid.{:elebi gibi muhalif/sandıklarını Uc vilayetlerine uztıklaştırmı, 

714 RebWlevvelinde geli]f 727 de de/olup gitme$iııe göre 14 yıl otur
.. .duğu güzel vattın;ımızda hemen herrıen adinı htıyır1s tılidllr&çak hay
.fntı olmıy«Jı . Temürtaş'a · Husrevi mlil' Mehdii , zeman,,· 

' . . . . ' .. . . \ 
Nuşrevanı Adil diyor. GerÇi Efliiki de dchi Temurt~'zn bu idditula · \ 
,olduğu yazdı isede, son Bel;ç_uk ~uaişahi Giyas al Din: Mesud'un 
708. de ölümü üstüne Anedoh«ı~ıı. büsbiitim sahipsiz ~ltaldığı Wft· 
.şıliyw. AksaraylJı kertıe,lense Mesrulll'nin ölüm yıkıf.ı yvızm{v.t, 
Nigdeli Kadı Ahmed yukarwa aduıı yazdığımız taiihinde Kdiyse-
ride 708 yılında öldüğüni.ı ve uıbutımıın Simreye •'Aımisyo, civarnı-
da" ~ötürüldüğünü kayıt etmektedir. Aksaraylının Emir Çobarıla, 

. Tenıurtaş'dan iyilikler görmüş olması ve oiıa I1usreviadil demesi
nin bu sebebdelı' .ileri gelmesi sa;nılır.. Çüııki J(erimeddin, riayetini 

. gördüğü büyükler luıkkında ·daima· saygı göstermiştir. 

Anadolu'ya gel~n Emir Çobaıı'a K~anbük'de sdygı surul,nlar 
·.tırasırıda Kara;nan 6ğullar1mn bulunmaması, finların yiğitl{klerini, 
Üi 676 d~ yapılacak iken Pervane'ni~ allaklığı ik geri kalan Mogol
lata karşı durnıa ve onları AnadolU: dan: uzaklaştırma siyasetinin 
lıalii bir· ülkü olarak yaşadığını gösterir~ 

E~ı;. Çoban' a Kararıbük kı§lağında mııtavaat eclıenleri sıraliı-



.· i~!!~A,Ifsiu..tfYlı ~~f!t,ektid!din1}iirulw Havıid;evlfidı E§ref'Eşref · oğul
~-:,:;,.,· "Jtsbdi& SdJiib FOilıreddi:ti,ÜnlJeiayt K'l!Nniyan;,Ebniti Alisir, SJ;;:.. _ 
l~ pUşa(SüleymO:n paşa -h'akkında .EfMkiDede me;wkıbı:WO, iki 
hikaye var)demektedir. Eflaki Dede"'nin yazdiğına göre Aydın oğlu 
Mehmet bey le,. İnanç oğlu ·''şimdiki Derdzli' ae .. otururlard ı"· .. Ali§ir 
oğlunun himayesinde oldukları anlaş_ılıyor •. , 

. . .. -Osman -o~ıdları hakkı~a kiç bir kayda rastlanmiiin~ı oldulu;f! 
müJıimdir. Kütahya'ya birkaç defa giden Eflakı o.nlar~ s'& aç
maz. Gelen'(h ar~ında SaruhO:n /ve Mente§e oğullarının :adına da. 
tesadüf etmiyoruz. 

Aksuraylı'nın daha ziyade maliyeci olduğu vergi işlerini iyiden 
iyi ye yazışı ile ·anlaşılır. V e' eseri Arıadolu-- maliyeciliği bakımından 
ayrı değer taşır. Eğer hayatının büyük kısmını.Aksaray'da değil 
Konya'da geçirse idi kitabından istifademiz muhakkak daha:fazla 
olurdu. 723 den sonra eksik bıraktığı kıSmı Hutenli Kadı'mfı to· 
runu Niğdeli Ahmed'in tek nilshlısı Fatih Kütüphanesinde. sa"kli ax~
ian :ıarihı gerçi 733 yılına kciJ;aJ- lımtıyor iSe de yazdığım haber 

·· verdiği' Selçuk~mesi h~rmz .elde. er)ilefriediği için m.üÜ tarihtmiz 
bakımırulan acıklıdır. : 

Mij;fcriminHalil Bey~in Paris Milli Kütüphanesinden kopya 81"7 
lediği FarsÇa Selı;uknallıesini de dUimizde .g;ir'inek i~t;j:yoru~: Dt!· 
ğerli arkadaşımız bunu ya kendisi yapar veyah,ut biz(3 bırakır . . 

Ellerinde bu . devreye .ait .yazma kitaplar.. l:JUlun(ınlar adresinı!ze ' 
haber verirlerse ya parası mp,kabilirıde yahzit armağan edenin ad~-. 
nı _kitabın başında saygı ile anarak basnuığa hazıtız .. Bütün Türk _ 
Ç(!Cuklarını bu kutlu ·ve mutlu ~lkünün yerine g~irilmeşi. için ·if' 
başına çağırıyoruz. 

12 

-
Kime gerek Id diri kala ölmiye hergiz 
Bunu işitsin ve tutsun ~atı bu key sözü . 
Kime gerek ki ola ol cihanda yüzü ak , 
Bn yola gelsin ve görsün hizittı jle ol yüzü • 

. ' 'SUltan ·V,ELED 



Tercümeyi arkailtı§ımız Nuri GerıcosmaJı ,b_üyi;.]t<!.J;,r.,.~J,iiU.yetk 
Yt!frtı. Ben de aslı ile karşıiaşıırdi~ ~~ ke;milJIC~ J~ydJ~ bJd;ğum 
n.ot;kırı: kattıl(ı.' Arkadaşlar_ım her güçlüğü yenecek az.im ve tıJm!.f~'k , 
bu. işe bağlanmlj. gençler o.lduğıırı4an b.il~Wı, d_iİ~ki,erilJı.izi~ J:i#~ 

.. ·. ' '- . '. : ; . ~ -:.---,· ,,- --~- .... ~ 
jJeleceğini . sanıyonı,z. 

- - --- . 

Bundan sonr~ basacaklarımıZı. kitabin biti~inde söjJiye~st;/ c./ 

Bununla beraber lbni l}ibfnin büyük riitshast ve Aksariiylı'nıiı' yfti;l. 
:'m.a metil!Jeri basım ~isvesi~ bürünmeiÜkçe ;ideyimiZin yarım ~-
::dığım. söyliyeceğim. · O şerefli hizmeti de liiz yapma[ıyız. ·. . 

Bizim _yQ.lumıtzu büy~. bir. #kir. ~ığı ~ile aydınl~~ A~lıi· . 
.da ilk ·TürkÇe ·şiir sahibi Sultan V eled"in ga~elini yazıyo;,;.m: · ' , 

./' 

Bu cihandan-ldrn çı}tarsa biZi ol bile kı n~viiz
Yolumuza kim ~rfu.s~ ~e kllf glbi nÇavuz 

Bile· elirniz tutawz hn ağır yolu ·kesevüz 

Kiş~in ki gö~ g(iqnez tutavuz pün_ açav.wı 
Y~ri koyuhen gi~~ h~ ~~liyıkı koya"!l~
İ.ııi'nm yolun tl}ta~ yukarı göğe ağa.VUZ 

. · Yohınumı kim urul'Nl ~mir&e -~ 
Dm:avuz çalıf kd~_ d&Jta~ kıl~ tFafliZ .· 
Karaıni sü.itü ki dunır yolumuda hizi umr 

DUravuz n~ süsü ile ~~ranu siisiiiı siy-avuz 

Karana sDııün. $lyaV\lz siivülnüzle · hof varavuz 

Karauu ile giıürkeu köyün .vii. ı;a11n ~-a~ı&, 

Oları ki hiz Jura!'W' ~ ~~lan~ Vir~z , 

.. Ql İli k,i hi~ ,y~~-~ giri anı .. ihiz yapavuz. 

K~niu ki ~zü göriir bize can ~erirlreıı eydiir. 

Ne ki bu y9la virtwüz. Yüz anın bi~ alavuz 
Yürü ey «Vel~d» ki:biı gün sücü Tanrıdan içeriz 

Çayıru çemen içinde ayım~ yüzün göre-Vüz •. 
-.,,_ - ·,, o-' , • - , 



Bugünkü · arilayışunıza . göre: 

·. Bu cikarıdan k.endiıii. kim kurtarırsa biZim ne oldutumuzu amu.: · 

. Bizihı yoluinuz~ kim .girerse onrjnla kıış gibi,uçarız. 
Elimizi tutarak bu ·güç yolu birıikt'e geÇeriz: · 

GiiZü_görmeyen 'kişinin tutar, gözünü ~tirız. 
·· · Y:e~i, iyi~~lmıy~ ~k~ms~l~ri.- b-p,r~~--b~;tık;r~~~ 

İsa peygamberin'yolunu· tutarak-giiklete yükseJiriz .. 

yolumuzu kesme k istiyenldrle,. yarıntmıza engel olacakla~a 

durup pıçak stillar, kılıç çeker döğüŞür, ?Jn:uiıla savU.,ırız~ ' 

Kar~nltk ask~ti yolum~zda .durup bizi vu~mak istedi~nde 
dururuz, aydınlık askeriyle karanlık askerini .yen~ri~. 

;· ' -, ı;,,. .· ·. 

Karanlık askerini, . kendi as kerimizle mağlup-edince hoşlukla, 

~ar~nlık yurda girerek oradaki kjjyleri §ehirleri .yıkarız., 
Oldürdüğümüz.kimseleri ·yerde lnrakmayii, şimdi :ınlara _ taptaze-

bir "dalı veririz. 

Y ıktığımız ildek.i. kijyleri, şehirleri de yeni~baştar:ı: yapaTız. 

Gönül gözü açık olan kims~ bize canını. vetirketi:. ·b~ yola ne vermiş; 
. . iSem arıu~ i_üz_faz~asırıı alacağı~ der. 

Ey Veled "şairin ırıahlest", yürü,, bu gün tanrıdan şarap içelim, 
' . ~ - . . ·..; ' . - .. ' -....· 

çayır ve çemen {çinde ayımızın yüzü~ü. giireli"!:; 

Yukarıda ad~/·,g~Çen Ayaso/ya v~ Yeni Ca;,i .yazmalaı:ı Anka-
. rrı.'ya getirtil~iş oztiiığutuian ikisini de yenide',; bi~ dpl;ıa gözden ge-~ .. 

çirdim. ilkitıin · 3 utı~ii s'aliif~siiıdeki yazısını Jotoğ;~f{ye ettirerek
kiişesini yaptırdim.: 

Bu yazıların en" üst başında siy~.h ~ilrekkep ve ~nce bir -kalem
. le "Telif el-merhum .Hoçq; l(.erimeddiiı .MtJımud r-a.hinetullah" de
nilmektedir. Onunkatşısı~aki sahifet!e S4hib.Ş!!mseddin.-1sfahani'
nin öleceği sırada. söyleyip matbu B ibi Oglu Tar:ihi' nin 265, bizim· 
_yayı;,· alanına koydugumuz· türkı;e tercümesinin 240. ıncı sahifes~n-
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deki kaside yazı~mı§ ve altına arapça 759 yWı i§a:retlenmiştir. Uaı,_ 
Se"U;ukilerin kullandığı ta:rzdadır. · 

Noyıl!ı &amın .kütüp/ıanesi için yazılan bir nüslıadan 'kopylk 
edilen Ayasofya yazpıası, Selim-i Kadim~in yani Biriru;i Sultan· Se- · 
lim Han Hazretleri'nin kütüphanesinin ~ı imiş. Gördüğiknüz~ 
tuğra şeklindeki mühür "Selim Şah bin Bayezid Hali' okunmidaa. 
ıhr. Miiş~ileyh bunu Konya'dan mı elderettj,, yoks·a veziri Aksa-
raylı Pir MehmetPaşa mı armağanjeyledi biliıınieyor, Noyını azam, 

-,sözünün sağ yanına siyah pıürekkeple Temürtaş yazılmış. Biz de 
bunu yu/W:rzda söylemiştik. Bu yazmanın' ilk sahifesin;e ·Osmanlı~ 
taliki ile ·Tezkerei Malımud E~-Aksarayi yazdıkları gibi, Yeni Cami 
kütüphtirıesine ait nüshada dahi Müs~eret Al Alıyar bi MııSayerei 
AlAhbar yazmışlar. Kerimeddin Mahmud'un eserini Tezkerei Ak~-· 
sarayi ve Müsameret All Alıyar diye ün aldiğı zaten 'malumumuzdur. 
Her iki yazmanın da içerisinden varaklar düşmüş ve fakat iyi bir
tesadül/e eksik kağıtlar birlıi;rini tamamlıyaca# surettetir. Yeni Ca-

. mi'lıüshası daha okanaklı ve hatta bir kısım yeri daha tamdır. Asıl~ 
müellif nüslıası. elde yoktur .. 

Aksaraylınıri Tarihini ilk gören ve kitabının lıazırlanmasın{la• 
vesika olarak liulla,;,ılan Müneccimbaşı Ahmed dededir. 1908 inkı
labımlan sonra kurulan Osm.anlı Tarihi Encümeni mecmıwlarırtda. . ' ~ /" 

.· Ahmet Tevhid, Halil Edhem Beyler malwlelerinde Aksaraylı tez-

. ,keresindi!.n geniş şeküde faydalanmışlardır. 

Mukrimin, Halil, limaii Hakkı Beylerle Milli Tarihle uğraşan· 
lar da bu kay~ktan bol bol istifade etmişler, Ha,San Fehmi Tzirgor 
dahi "KonY,a Halkevi mecmlJ;fLSında 4 üncii aslı ilmi o,lnıayan ··bir .. 
görüŞle iktisar ile türkçeleştirmiştir. Fikret fşıltan adindaki gencin 

). bu defa ~lman dilinde yapdığı yayın, yaln~z vak' alara ait olup, 
-edebi, hikemi kısımları çikarnııştır. Ön sözünde elinıi::;de yapılan 
Aksaraylı Tarihi Bibliografyasv ha_kkında etraflı bilgi 'vardır." 

Almanca kitabın adı • şöyl-edir: 
Die Seltschuken . Geschichte .des Aksarayi, von Fikret lşıltatı~ 

1943, Otto Harrassowitz, Leipzig. Emleksile b.eraber 129 sahifedir .. 

Ankara, 12. V. 1943 F.N. UZLUK 
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_ İhni Bihi,, Anadolu Selçuki Devleti Tarihi, Ankara, Uzluk Da:. 
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Men:akı.hı Eflaki Dede, Yazma, Metin, husnsi kütüphan~de .. 
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M. SeD!lseddin, İslamda Tarih ve Mii~errihler. 

· Sultan V el ed, Mesnevileri, Maarif: adlı mensur eseri. 



.. BAŞLANGlÇ 

' Hamd ve minnet, malılukatı ve eserlerini yaratan, OI}ların söz
lerini, i~lerini nı'eydana . getiren, sıfatlarını, benliklerini, şek.illeriı,ıi 

birbirlerinden ayıran; hayatlarını, ölümlerini, ecellerini takdir 
eden; maksatlarını, sırlarını, hallerini bilen; dualarıin, dileklerini, 
isteklerini dinleyen; yürüyüşlerini, duruşlarını, gidişlerini gören;· 
iradeeiyle halkın itiraflarını, inkarlarını, imanlarını, · sapkmlıkla
rını tesbit eden Ulu Tanrı'ya mahsustur. 

Dua ve selam, Tanrı'nın doğru yolu göstermek içfn göndermiş 
olduğu kulu ve Peygamheri, insanların efendisi, malışer gününde 
yardımcıların 'yardımcısı (Muhammed Mırsta:fa) ya olsun ki: Ya~ 
radarta ortak k:oşanların iki yüzlülüğünü, hoş savaşlarını açığa vUr
muş, kurduğu yasa ile onların günahlarını, ,suçlarını, teha~ümle-
rini ortadan kaldırmıştır •. 

. Allah, o büyük Peygamherini ve onrtn seçilmiş ve yücelmiş olan 
yakınlarını dilekleri gereğince korusun. 

Gücü lJüyük Qlan yaratıcıyı öğdükten ve adı kutlu olan o bes
leyiciye şükür ettikten sonra bilmelidir ki : ·Mahlukatın suret ':e. 
fıtretleri onun değişmez takdirinin eseri, Adem oğullarının hayat 
ve ölümü onun tedhirinin neticesidir. o kemalsahibi görücü ki; gö
rünen hiç bir ·şey onun kudret gözünden gizlenmiş değildir. o sonu 
olmayan işitici ki; hiç bir söz onun başlangıcı hulunmayan hilgisin
den sa~ı değildir. Bir takdıir sahibi ki, ayıp1arı örter, .tevbe edenlere 
merhamet buyurur; günahlıların suçlarını yarlığar; senıaları yük-, 
seltir, onu yıldızlardan süslerle bezer, bir tedhir sahibi ki; bütün 
seyyarelerin doğarken, hatarken hareketierini sonsuz kudretiyle 
idare eder. 

\I 
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Dualar, Peygaınherle~in sonuncusu ve en şerefli bir kabile . v~. 
soydan gelmiş olan Yüce Peygambeııimizle · onun menkıbe ve mer-
tebe sahibi yoldaşlanna, halifelerine yaraşır. «Tanrı hepsinden de 
hoşnut olsun». 

Bu sözleı·i ve hikayeleri anlatan, bu şükür ve şikayetleri yazan 
muharrir, s-öze şoyle başlamaktadır: 

/ . ' 
Ötedi:mberi halkın büyüklerine ·armağan vermesi; ah,alinin,. 

memleket ulularının katına, her birinin değerine göre sungular sun-
. ması eski bir türedir. Bu değersi;z yazıcı ve fakir duacı .da 

Padişahin de~gahma münasip ve o cihan~ evh1dı, sul:tanJarm 
sığınağı, düşman ve seı:keşleri ildıareden, afetleri def'eyleyen, 
merhametieri nefsinde toplayan, dünya memleketlerini fetheden, 
semadan kuvvet alan; düşmaniarına muzaffer, Ulu Tanrı'nmrıke- · 
Jamına mazhar, yücelikleırin ve manevi faziletlerltı seması; mil
letierin boyunduruğunu elinde tutan, rahmet esas~·atıııı yayan, 
zamainn <<Mehdi» si, hakkın 'yardımcl!S1ı, kainatm padi:şahı ve ci
haııın <<Dara» sı - Devleti ve gölgesi dünyadan eksihnesin - Ulu 
sultanıa]sunmağa elverişli ir armağan olmanıakla heraber bu,kitabı 
o huzura takdim etmek fırsatını aradım. Büyük arap şairi (Müte

nehbi) nin, 

Sana ad ve nıal bağışlanıakla hediye verilmez, 

Sen hal değil kal "sözle" kutlanırsın. 

dediği gibi hu aciz de, gelip geçmiŞ milletleri~ tarihini kısaca dü
zenley~rek bir dergi meydana getirdim. Ola ki, bir fırsat zamanında 
faziletli okuyucular gözden geçirerek öğrendikleri haberleri; Tan
rı'nın daima müjdeler eriştirmesini dilediğimiz sultanın şerefli Jm
lağına ulaştıralar. 

Kudretli Allah'tan dilerim ki, ulu sultan bu eseri inayet naza
riyle korur ve rızasına uygun olarak dinler. 

Tarihin faydası, .ancak zanıane sultanların_ın, cihangir hüküm
darlarm müsait vakitlerinde ve kederli dakikalarında geçmiş za
manların hahe~ ve eserlerini dinlemeleriyİe, onlara rağbet göster
meleriyle elde edilebilir. Tari,h, iyi havadisler veren dost, ve ahbap- . 
I~r gibi cihanın ahval ve vakıalarını toplar, onu- anlatır. Falan şöy-
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· le dedi, şöyle oldu. Bir başkası şu suretle hareket etti ve şu hald~ 
w tti; halk, cihanın sultan ve meliklerinden §öyle haller gördü, 
akıbet şn hale vardı, der. Herkes, hayırdan, §erden işlediği harç
ketlerin karşılıklarını na:sıl buldu? Sözün kısası : Bu ahvalin mü-
t~liiasından cihangirler ibret alırlar, uyanık bulumırlar·;_ engeller
den, viikıalardan sakınırlar. Bundan önce geçen Adem oğullarının 
ne halde bulunduklarını, dünya ve ahir~t işleriyle nasıl uğı:aştıkla-
rını aul-arHtr. 

Her nekadar cihanda her şey. kadere bağlı, kainatta her malı-
, luk, başlangıcı olmayan takdirin malıkumu olup hiç bir kulun kud~ \ 

reti kel\di isteğine tabi değilse de «Çalışınız .: Her iş Allah'ın dile
mesi yle meydana gelir.» öğiidü de Yüce Peygamberin ihretıi sözle
rindendir. 

Tarihin ikinci bir faydası da: Geçmiş insanlardan iyilik veya . 
kötülük yapmış olanların adlarını uzun çağların sahifeleri üzerinde 

. iyilik veya kötülükle nakşetmesindedir. Şair: 

«İyi ünden başka bir şey kazanınağa heves etme, çünkü mal ve 
ömür, var old~ğu müddetçe hoş midelere yem olur~. geçip gidenlerin 
hatıralarda nasıl öğülerek yaşatıldıklar.ma dikkat et. Sözün k;ısasaı 
(Sır bilenlere malumolur.) » diy~r. İşte bu sebepten dolayı dinle~ 
yiciler tarihin gösterdiği iyi örnekleri alır, kötü gidişlerden sakınır
lar. Başladıkları işlerin önünde ve sonunda bir.tehlike baş gösterirse 
ne türlü tedbir alınacağını kestirebilirler. Hareketlerinde, dijşün
celerinde kendi güçleriue, anlayışiarına güvenebilirler. Zamanın· 
yürüyüşünü, gün~eri:q geçişini soğuk kanlılıkla karşılamak yönün
den gerekli bilgiler kazanırlar. 

Şu hikmeti iyi bilmelidir ki: 

Kısmette yoksa çalışmalda kimseye bir şey verilmez. 

Kısmette varsa çalışınadan elde edilmez. 
\ 

Yüce Peygamber «Korkan adam gece uyumadan yürür, gece 
yürüyen devaracağı yer~ çabuk ulaşir.>> buyurmuştur. 

* 
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Tanrı'ya saygılar-ve şükürler olsun ki: Geçmiş devirlerden bu• 

~nku tarihe yani Paygamberinıizin 723 üncü göç yı~ıııa değin rah
met toprağında ve kerem zemininde çe keramet menzilinde ,böyle
yüce himmetli, devlet sahibi, mübarek huylu hiç· bir. hükümdar bu 

türlü uğurlu törenle ayağını s~ltanlık, tahtın~ basmamış, varhk ala
nında böyle bir padişah yaratılmamıştır. 

Zaman onun kutlu zamanıdır ki; dinin yiicelmesinde, müsÜi
manlığın yayılmasında, Allah'ın feyziyle bu derece fikir isaheti 
göstermiş, sırf Hak vergisi olan sağlam iradesiyle, kuvvetli askerleri,. 

savaşçı maiyeti, altın saçan köleleri (Tanrı sayısını artırsın) kerem 
sahibi yiğitle~iyle ün saJmış, Allah'ı~ yardımının yoldaşhğınıı. maz
har olmwh fetihlerin, zaferierin çoğalması sayesinde_- yılan kılıklı: 

düşmanlarını kırıp geçirmiş, uzak devirlerdeıi, uzun ~amanlardan
beri asi Türklerin (*) kir ve pislikleriyle bulaşmış ve yıpran~ış-

olan Ilfemleket parçalarını j;eniizlemiştir. Bu nimet ve liitufiara kar
şı çöldeki kumlar, gökteki yıldızlar ve bol ihsanlarla güzel caizeler 
üzerine yazılmış kasideler. sayısından daha çok hamd ve şükür ol

sun ki bu kitabın tamamlanması tarihi onun mübarek çağlarına ve 
kutlu günlerine rastlamı'ştır/ Bu padişahin devrine ait vak'alar,. 
yerinde hikaye edilecektir . 

. Yüce Tanrı «Dünya ahiretin tarlasıdır» hikmeti gereğince ha
yır ve iyilik tohumlarını, o sevgiiiierin sevgilisi ve kulluk ayininin. 

göz ya_şı olan padişahın ruhuna ekmiştir. Onu Hesap gün'üne layık 
ve makbul kılsın, iyiliklerini kahul -ile ahiret muradinı bağışlasın. 

Devletinin kullarını,. taraftarlarını değerli eserler bırakmaya mu- -
vaffak b~yursuiı, onlara din ve dünya kazancı versin.· Y ardımcıla, 

rının bayrağını göklere yükseltsin. Düşmanlarını kabretsin. Allah 
· Peygamberimiz (Muhammed Mustafa) nın ve evlildının birnınetiyle
o padişaha dost ve yardımcı olsun .. 

Bu dua, vefakarlık kitabında, iyilik bilmenin son inertehesinii 

(*) Burada ve gelecek sahifelerde bahs:.dilen (Türkler) Kar3manı 
oğullariyle 'beraber ayaklanan Uç vilayetleri halkı yani taş.•a · ahaiisidir. 
İbni Bliıbi tercümesinin başiye noJhrında Türk w Taci' kelimel2ri hak
kında F. N. Uzluk tarafından verilen izahata bakınız! 
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-ve sultana bağlılığı ~fade ettiğinden buraya yazıldı. Taki her yerde 
dillerde dolaşsın ve kabule Iliyık olsun. 

Müellif hir kasidede diyor ki: 

«Ey devrinde hilafet rüz:garı esen sultan! Makamın sayesi se
malara erişmir/tir. Dünya nimetleriŞu üç noktada toplamı·; herkes 

hu hakikatı hep hir ağızdan gerçeklemiştir. Birinci n~met, hayatta 
tutunacak hir desteğe malik olmaktır, ikincisi kalbinde bir gaye hu
lunmasıdır, üçüncü nimet de .heklemediğin halde Tanrı yüzünden 
sana hazırlanmıştır. Bayrağın memlekette muzaffer olsun, zaferin 
(İsrafil) in siiru ötünceye kadar devam etsin ... » 

Bu kitabın bahsedeceği esaslar dört kısma ayrılmıştır; 
I - Rumi, Arabi, Farisi, Meliki tarihierin izahı, bunla;rın 

faydaları, tarihle ilgili meseleler. 

II -Peygamberlerin ulusu (1\ftdıammed Mustafa)ll)ln (Mek
ke) den (Mediıııe) ye göçtüğü tarihten başlyarak en sonuncu Ab
ba~ oğulları· halifesi (Elmüsti\sım) ıtn son günlereine kadat geçen 
vak'alar. 

III -'- Selçuk oğullaırıı oymağının ilk devirlerinden Sultan 
Aliiittin Keykubat I· oğlu Sultan Gıyaseddin Keyhusrev II za
manına kadar devam eden hadiseler. 

IV Halkanlar (Moğollar, İlhanldar hükümda'rları) ıile sul
tanların, vezirlerin, emirlerin, diğer devlet adamla.'rJlliln ahva;. 

· linden zamanlarındaki 'değişikliiklerden, Anadolu'da Türkler'in 
(Karamanhlarm) ay~lanmaları sıralalrın~a müellifin .~ltanat 

· divanları hizmetine devam ederken bizzat görmüş olduğu! vaik'a"'. 
lar. 
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FASILI 

Rumi, .Arabi Farisi Meliki t~rihİer 

Bilmek gerektir ki; tarihin esası, vakıalarİn zamanlarını tesbit 
<etmek, faydası da gelen· her za~anı geçen zamanlara nisbet ederek 
v~kıalann cereyanındaki sıra ve ~ertibi anlamşk maksadına daya· 
'Ulr. 

Dünya milletleri ar~sında kullanılan zaman ölçüleri' dört tür· 
lüdür. Bunların ilki Rumi tarihtir. Ondan sonra sırasiyle iırıibi, fa· 
risi ve Meliki tarihler gelir~-. . , 

Rumi tarihin başlangıcı Pazartesi günürte tesadüf, eder. (Filip 
-oğlu İsl~ender) in öliimünden on iki güneş yılı geçtikten sonra hu 
'tarihe (Guneş yılı) adı verilmiştir. 

Ru~lara göre hir sene 365 gün ile hir .gunun dörtte llİrİ yani 
altı saattır. Bazı ayların 31 gün hazılarının 30 gün-çekmesinden ve 

, yalnız hir ayın da 28 olmasından hakikatta Güneş yılı bu miktar· 
dan. biraz fazladır. 

Rumi ayların adları_ şunlardır: l..Teşrin, II. Teşrin, I. Kanurt, 
.II. Kanun, Şubat, İzar, Nisan, İyar, Haziran, Temmuz; Ab, Eylül. 

31 gün' çeken aylaryedidir. I: Teşrin, I. Kanun, II. Kanun;İzar, 
İyar, Temmuz, Ab. 

30 gün çeken aylar dörttür.: II. Teşrin• Nisan, Haziran, EylÜl. 
28 gün devam eden 'ay Şubattır. Her ılÖrt s_enede bir Şubat '29 @in 
olur. Yukarıda söylediğimiz altışar sa~Jhıi birleşmesinden dolayı ar· 
tan h u güne (Kebise) ve hu günün ila"e e(\ildiği seneye de (Seuei 
t'kebise) derler. Arahi tarih: Buna (Hicri tarih) de denir. BaŞla~~~ 



~cı (Rebiül'evvel) -ayının sekizinci Pazar gününe' rastlalm~tır;: 
Hazreti Peygamber'in Mekke'den Medine~ye g?çtüğü gün işte bUı 

pazar günüdür. Bu yılın ilk Muharrem ayının başlangıcı da Salı 
~üdür. Bahsettiğimiz ~ı:t t~~hve yıllarla aylar, semada ayın ha• 
rek:etine göredir. Çünkü (Kameri) ayların başı her yeni aym hilali 
göründüğü gfinlerdir. Sene ,12 · Kameri aydan 'ibarettir. Bu ·müd:. 
det de 354 gün ile tahminen sekiz saattır. Bir ay bazan tam 30 gün,. -
'bazan da 29 gfin sürer~ 30 gün süren ayların son gürilerine (selh) 
derler. Zaman olur ·ki birkaÇ ay arka .ark~ya 30 gün sürer. Bu su
retle deva m eden aylar, çok defa· dört aydan ibarettir. Bazı vakit_ de. 
yine birkaç ay arka arkaya 29 gün olur. Bu müddet de çok kere
dört aydır. 

Şu hesaba göre ay yılı güneş yılından tahminen lO gün 22 saat · 

eksiktir. Muharrem ayı iptidasının her dört mevsime de rastla-· 

·ması bu sebeptendir. 

Farisi tarih : Bu tarihin başlangıcı (İı:an) şahlarının sonuncu• 

su olan (Şehriyar oğlu Yezd Cürd) üıi. saltanat tahtına oturduğu

salı gününe rastlam;ştır .. Bu tarihe de. her ayın 30 gün devahı et~ 
meSi ve geride kalan beş günün çalınmış olması dolayısiyle (Şemsi 

tarih) adını vermişler "e sözii geçen beş güne _de (Müstereka = ·ça

lınmış günler) _. demişlerdir, 

Rumların her dört senede bir ilave ettikleri dörtte hir günü . 

acemler~ her yüz senede bir katıştırırlar. Acemlerin ayları şunlar~

dır: Ferverdin =Mart, Ürdibihişt = Nisan, Hardad = ~ayıs, Tir 

= Haziran, Merdad = Temİnuz, Şehriyar = Ağu~tos, Mihr = Ey-
er ~ , , 

lül, Eban · Teşrinievvel, A~er = Teşrinisani, Dey----: Birincikanun~ 

Behm{m = İkincikanun, İsfendarimüz = Şnbat. ' 

·. Çalınmış -günlerden her birine de ayrıca · bierer ad verilmiş

ise de sözü uzatmamak için yazmadık. 

_ ···M~liki- tatih·- Alparslaıİ;_oğlu Gelaleitin 'Melikşahı Selıiuki'nm' 
t~~ihidi~.; B~' tarihin ·ilk yıİi :~ü~eşiiı (Hameİ = ~uzu) hurc~aı 
.geçtiği günden başlaması dolayısiyle hakiki ·Güneş yılı esasına da- . 
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yanmaktadır. Sene başlarına (Nevı'uzi. Sultani) derler .. (*) Bu ia:... 
rihin her ayı; güneşin bir burçtan ötekihe geçtiği mü,ddetçe devam• 
eder. Bu taJ.:dirde ·(C~lali) ayları da hakiki güneş ayıdır. ·seı,.eleo: 
rinde çahnmış giipler vardır. Bazan aylarHJtuzar··g~n (!evam ede-· 
re k çalınmış olan beş .. giin ~eneııin. sonuna eklenir ~e . takVimlerin; 

nihayetine getirilir. Aylarının isimleri fari~i aylar gibidir. Yalnız'" 
aradaki fark sene başlarının acemierde daha önce ba~lamış olmasın-. · 
'dadır. Bundan dolayı mesela Mart ayına (Ferverdin Celali} 

• 1 

derler. 1 

Şunu da bilmek gerektir ki, Rumi tarih arabi tarjhe nazaı·an: 
340,700 gün evveldir. Arahi tarihi d~ farisi tarihten 3624 gün daha; 
evvel baslamıstır. Meshur· tarihler· bu suretle kısaca anlatıldı. Üst: ., . , ' . - ' . 

tarafını en bilgin ve hakim olan, doğru yolu gösteren Allah bilir. 

FASIL II 

Bu fasılda göç yılındaiı yani Peygamberlerin en yücesi (Mu
hammed Mustafa) Aleyhisselan:ı ile yolda~ları ve halifeleri dev;. 

ri!lin başlangıcından Abbas oğulları lialifelerinin sonuncusu: 
(Elmüsta'sım) zamanına· kadar olan vak'alar hikaye edilecektir. 

Bu fa:slın mütercimi ve bu babsin müellifi· derki: Tarihimizin, 
hu kısmına esas olan rivayetler, arap dilinin belagatiyle yazılarak,. 
olduğu gibi acem diline çevrilmiş olan (Kitabül'ukad) adlı eserden: 
intihap ve tercüme edilmiş, bu suretle faslın iptidası Tanrı'nın te-· 
veccühletine ma:ı7har olan Kutlu 'Peygamberimizin asil ve temiz so

Jıınun teshit ve hik«yesiyle başlamıştır. 

Peygamberlerin en ulusu ve . sonuncusu Hazreti Muha~nıe& 
Aleyhisselam'ın bah~ tarafı~dan spru·: 

·' ·- . "'· ·-.... - - " • . • '1 ~Jı-

("') Nem:.UZ'üu'ace;nlerle ilgisi yokıtur. 'iran:da BüyUk Selç\ll{~Ler tcı-:
rafmdari.'ktırulan Cela1'i takviminin •başl:angıı;~ ve jbaharın -~lk günü oı..: 
ması 1tiıbariyle ö_kdenberi Türklero~ kutıa~~aktidıt .. :Bahar·.· bayramı 
Türkli'rin milli bayramiarındandır. Miiieciım 



İbrahim peyg~ber oğlu, İS.mail oğlu, Haydar oğlu, Harnil oğ
lu, Leys oğlu, S~laman oğlu, Heınyesa oğlu, Elyesa oğlu, Eded · oğ· 
Ju, Ed oğlu, Adnan oğlu, Mad oğlu,. Nizar ~ğlu, Muzar oğlu, İlyas 
;c0ğlu, Müdreke oğlu, Huzeynıe oğlu, Kenane {)ğlu, Nazr oğlu, Malik 
{)ğlu, Fehr oğlu, Galip oğlu, Lüvey oğlu, Kab oğl-iı., 'Mürre oğiu, 
Kilalı o@u., Kusay oğlu, :Mıdim~nat oğlu, Haşim oğlu, Ahdülmutta
']ip oğlu, AJbdul~'tır. ' 

Ana tarafından :' 

Miirre oğlu, Kilalı oğlu,· Zühre 'oğlh, "Meiıtıf oğlu, Kah oğlu, 
Mürre oğlu, V eh~p kızı Ainine' dir. 

Peygamberin doğUJŞu ve ahvali- Bazıları Hazreti Peygamberin 
ı(Fil) senesinde RebHil' evvel ayını:n 12 inci günü dünyayı' _şereıfl.en-

, dirdiğini söylerler. Bir kısım tatilıçiler de aynı sene Rebiüı'evveli~ 
nin ikinci gecesi doğduğunu ve diğer bir .zümre de Fil yılından· bir
:kaç gün sonra dünyaya gelmiş olduğunu rivayet ederler·. Bu suretle 
doğu~ tarihinde ihtilaf vardır. - · . 

Peygamberimize kırk yaşında yahiy geldi. V ahiyden. sonra on
beş yıl Mekke'de,_ on yıl da Medine'de ()turd~. (İbni Abbas) ile-yol· , 
~aşlarından bir kısmı Hazreti Muhamıned'in Mekke' de' onüç /ve · 
Medine'dy on yıl peyganı:berlik yapmış olduğunu sôylerler. 

Hazreti Mııhamriıed Mekke'den Medine'ye göÇ etti. Medine'de 
. '! ' 

.Rahiülahir ayının 12 inci Pazartesi günü Tanrı'ya kavuştu. 

Peygamher, daima yerd~ oturur, yerde yemek yerdi. Yorganı 
bir ahadan ibaretti. Fakir ve yoksullar. meclisinde çok oturur; pa
:za'rlarda yalnızca dolaşırdı. Uyuduğu zamanla~da mübatek elini 
-yastık. yap ardı. Çok yemez, kahkaha ile gülmezdi. Aricak hafifçe 
gülümserdi. «Ben kulum. Kul. gibi yer ve içerim» huyururlardı. 

Bir misafirli~e davet olunsa gider, hediye göiıderils~ kabul ederdi. 

Amca ve Halaları - Babası Abdülmuttalib oğlu Abdullah'in 
' . 

-peygamherden başka çocuğu.yoktiı. Hazreti Muhammed henÜz ~e-. 

"Şikte iken b ahadan yetiuı kalınıştı. Onu amcası (Ebu Ta1ih) besle

di. Peygamberin dokuz -~ıri~ası vardı,. Bunlar: (Haris, Zlizeyr, Gah-

:fel, Mukdim, · Ehuleheb, Ebutalib, Ab has, Hamza, Esed) dir. Altı 

'26 



halası vardı kibı;ınlar da (Beydii, Sürre; Atike, Safiyye, Ürvi, Aıiıi-
- ne) dir. . · \ . . 

Hatunları - Peygamber, nikahı altında· 15 k~dın '])ulundur· 
ınu§tur. Bunların ilki (Huveyled kızı HaÜce) dir. 2- (Zem'a kızı 
Sude), 3- İbnülhattab kızı Hafsa), 4- (Huzeyme kızı Zeyneh)~ 5-
(Ehi Ümmiyetülmahzumi kızı Ümmi Selme), 6- {Hace~ kı~ı (Zey
neh), 7- (Hiiris kızı Cüveyriyye), 8- (Ehuhekir kızı Ayşe)~ 9- Alıtap 
oğlu.Hatyi kızı·Safiyye), lO- (Haris kızı Mer,mune), ll- (Zeyt kızı 
Aınre). Bu kadını nik3!hladı, fakat birleşmedi. ·Çünkü kizın babasi, 
Peygam~Jere: Benim kızimm birçok hünerİerinden. haşki bir meziy
yeti daha vardır ki o·da şimdiye kadar asfii hastalık geçirmemiş ol· 
ması'dır; demişti. Peygamber «h u kadının . Allah nazarında ha yrı 
yoktur»buyurdu ve derhal boşadı. 12- (Hakim kızı Havle) dir ki ha
yatını Peygamberimize bağışlamıştır. 13- (Ebi Süfyan kızı Ümmi 
Habihe) ki adı (Remle) dir. 14- {Numan kızı ·Ümeyme), bu kadını 
nikah ettiyse de yanına varmadan hoşadı. 15- (Mürre) kahilesinden 
istedi. Kadının babası kizını vermişken s~mra ı:ıişman oldu. Be
nim kızımda (Baras) Abraş illeti vardır, diye yalan söyledi. Evine 
döndüğü zaman· kızının ~akik aten Ahraş çıkarmış olduğunu gördü • 
Bazıları bu hatunların sıra~armda ihtiliif etmişlerdir. 

Çocukları - Peygamberin sekiz çocuğu olmuştur. Bunların 

dördü erkek, dördü kızdır. Erkek çocuklar sırasiyle {Kasıııi), (Ah~ 
dullah), (Tayyip), bu üçü Hatiee' den dir. (İbrahim) (Matiyei kıh· 
tiye) den doğmuştur. Kızları: (Fatıma), (Zeynep), Rukiye), 
(Ümmügül~üm) dür. Hepsi de :tJatice'den doğmuşlardır.., Tanrı hep· 

esinden de hoşnut olsuı;ı. 

Peygamberin ölünıü - Hazreti Ayşe şöyle anlatır: . «Hazreti 
'Peygamber RahÜH'evvel ayı iptidasında hir cenazeden dönmüştü. 
Ben, baş ağrısından r.ahatısızdım. V ay haşım, vay haşım · diyor.dııpı . 

. Peygamberin de h aşı· ağrıyormuş, Yalnız senin. ~a:şın değil, buyurdu. 
fa sabah namazı vaktiıi.e. kad~r ıztırap çekti. Sabah namazı.~yak· 
laşınca gözlerini açtı, hana : 

Babana ·söyle, halka imıı~lık yapsın,, namazı kıldırsın,' dedi. 
·Sonra henden içerisinde otur ..nak için sıcak su istedi, ~rıhal su 
:ısıttım;. Peygamberi leğen içine oturttuın. Üzerine su döktü:tQ,. JJ.u 
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arada Biliil) : Ey Tanrı'nııi peygamberi, namaz vaktıdır, diye ses-
. . 1 

lendi. Peygamber, hemen leğenden dışarı fırlayıp mübarek başını 

sardı,_ (Abbas) ile (Ali) koltuğuna girerek me.SCide götürdüler.,Na..: 

mazı oturduğu ye:de kıldı. (Ebiıhekir) arkasından peygambere, ce'

maat da Ebuberİdr'e uydular. Namazı bitirdikten so~ra minher~ 
çıktı. Ayrılık .hutbesini okudu. Söylediği Sözlerin her biri yoldaş

larının ve müslümanların yüreklerini dağiadı; herkes hıçkıra hıç
kıra ~ğladi. Bundan sonra minherden inerek odasına·. çekildi. 

Yine Ayşe anarnı~ ~er ki:. «Peygamberin ıztıraplıirı şiddetl~n-
. . . 1 ' • 

di. Benden soğuk su istedi, önüne koydum. Suyu alıp mübarek yü-
züne serpti ve : « Y arabbi, beni ölüm döşt<ğindeki sarhoşluktan· ko
rm> .diye du« etti. Halinde değişiklik başlayınca kızı (F~tnna) geldC 

Yüksek sesle ağliyor~u. Peygamber bu sesi işitince gözünü a~tı_ 
«Ey kızım, bundan·sonra h~ban için gam ve keder yoktur.» bııyıir
du. Harareti yükseliyordu. Nefesleri sıklaştı. Son sözü «Namazı
mza devam edin, elinizin alt~nda olanlara karşı iyi muamele ya
pın>>; tavsiyesi oldu. 

Peygamberimiz bir rivayette Rabiül'evvel ayınin yirminci, di
ğer bir rivayete göre de bu ayİn 13 üncü Pazartesi günü zevaldan -
sonra dünyadan göçtü. Erkekler ağlamağa, kadınlar feryada başla-· 
dılar. Fatıma hem ağlıyor, hem. de ,«V a;h babacığım dünyayı bize

karanlık ettin. V ah J)~bacığim, Tanrı'nın meleklerini uçurdp.n. V ah 
bahacığım, evimizden vahiy kesildi. Vah balıacığı~, senden sonra 
elinin hali "ni~e olacaktır?» diyordu. Bundan sonra müminlerin en 

ulusu ( Ebubekir) Peygamberin önüne geldi. 'yüzünü açtı, mübarek 
gö,ı;lerini öperek: «Ey dirisi ve ölüsü. Allah'ni elçisi olan ]Wuhanı
med» dedi. Cenaze hıizırlıği.na başladılar. Amcası (Abbas) müba
rl(k cesedini yıkadi, (Ali) snyunu döktü. Abbas'ın Qğlu {Fazll) su 
ta~ıdı. Gömleği içln1le yıkadılar. İlk. gii.ğilmde safi su vardı. İkinci- , 
sinde Sidre yaprakları, üçüncüsünde ka.furlu su varılı. Yı:{cidıkları·;./. 
gö:ıiı:lekle kefenlediler, cenaze ye~ine koydular.· Müslümanlar bölük~
hö.Jük namazını- kıldılar. (Abbas) başta olmak Üzere b.ütün Haşi:ın; 
oğull~r·ı Peygamberin cesedini Ayşe'nin odasına defnettiler .. (Ali,. 
Fa.zıl, Kasım) kabre indirdiler. Kızı, (Fatıma) altı ay sonra hahası--

ı:ıa kavuştu. · c 1 
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Ebubekir'in hatifeliii 

Adı Ebi Kahh~fe oğlu Abdullah~ babasının adı Mürte oğlu~ 
Te~m oğlu, Sad oğlu, Kah oğlu, Anir oğlu Osman'd~r. Anası MJfr·. 
re oğlu, Teym oğlu, Saq oğlu, Kah oğlu, Amr oğliı._Dahr:ı:ızı(fi:bı •. 
mülhayır) dır. Katibi (Mfan oğlu Osman}' dır. (Sabit oğlu Zeyd)· 
iri de Ehuhekir'e katiplik ettiğini söylerler. Kadısı (Hattab oğlu 
Ömer), .haiinesiııin vekili (Cerrah oğlu Ehu Uheyde) ~ müezzini 
(Sadülkırti) idi. 

Kızı Ayş~'ye, «baban nasıl adamdı?» diye ~rdukları zaman: 
«Beyaz tenli, vücudu zayıf, yanakları çıkık, alnıı{ın üstü tüysüz, yü. 
zü kurumsak, gözleri çukur, alnı ileri doğru fırlamış, parmakları 

ince, sakalı omuzları bizasİnda idi.» sözleriyle tarif etmiştir. 

Peygamber dünyadan./göçtüğü gün Mekke muhaCirleri Hücre'de 
cenazesini yıkamak ve kefenlemekle uğraşıdarken (Ali oğlu Maan) 
ile (Saade oğlu· Uveym) Ebubekir'in yanına gittiler. Ona: '· 

Şimdi fitne kapısı açıldı. Bu kapıyı meğer Allah kapasın, de· 
diler. Ebubekir sordu: «Ne oldu?» Bunlar: 

(İhade oğlu Sa'd) ın halifelik sevdasında olduğunu ve ensarın 
da onun tarafını tutmak ve bi at etmek istediklerini· söylediler. Bu 
sırada (Beni Saade) nin sofasında hulnnan Ebubekir, Ömer, Ebu 
Uheyde derhal İhade oğlu Sa'd'ıri evine koştular~ Saad hasta bir hal
de h ir yastığa dayanmıştı. Ebubekir sordu: «Bu meselede nasıl dü
şünüyorsun? Re'y~n nedir?». 

Sa' d,. «Ben ae sizdenim» dedi. Ensarın ileri gelenlerinden 
(Miinzir oğlu Hahbab) ileri atılarak: «hir emir bizden, bir de siz
den olmak gerektir. Yani Mekke'li muhacirlerden bir, ensardan da 
ayrı. hir' emir seçilsin; Mekkeliler, '\fedineliler birbirlerinin işlerine 
karı~masınlar.» mütalaasını ileri sürdü ~e ilave etti: «Eğer bu şekil 
kabul edilmezse hen, işi hU: suııetle bitirebilirim.» 
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Rabbab sözlerini bitirir hitirmez, Ömer ce~ap vermek üzere ile
ri atıldı. Ebubekir öne geçti: «Ey Ömer, sen bırak, dedi. Ben ara
nızda· elçilikle fikirlerimi söyliyeyim.» Ehubekir söze şöyle başladı: 

«Bilirsiniz ki biz mulj,acirlerden_iz. Bütün müslümanlardan soy 
ve sop cihetinden daha yÖkseğiz. Yüz güzelliği bakımından, Pey~ 
ganıhere yakınlık yönünden herkesten üst.ün bir durumdayız. Sizler 
de müslümanlık yönünden bizim kardeşlerimizsiniz. Din hususunda 

hep beraberiz. Siz vaktiyle bizlere yardım ettiniz. Al!ah' da bu iyi
liklerinizi_n karşılığını size verdi. Biz emirleriz, siz de vezirh;rsiniz, 

· karde§leriniz olan. muhacirlerle münaka§a ~tmeyiniz. Peygamber,. 

(İmamlar Kureyştendir) buyurlnU§tU. Ben ki Ebubekir'im, hu iki 
z~ttan yani (Ömer) ile (Ebu l)beyde) den birinin ümmete halife se; 

çilmesini teklif ediyorum.» Ömer, «Bu nasıl olur? dedi. Senin sağ 
bulunduğun h ir zamanda . Peygamberin sana verdiği bir makan;ıı_ 
hangi adam doldurabilir?» ve derhal· elini Ebubekir'in eline koya-

rak hiat etti. Bunu gören bütün halk da hi~t ettiler. Medine'liler 
zümresi (Sad'd) ın öldürülmesini teklif ettiler. "Ömer, «Ünu öldür
meyin, o~m Allah öldürsün. Çünkü fitnecidir» demişti. Bu suretle 
herkes Ehuhekir'e hiat ederek mescide geldiler. (Abbas) ve (Ali) he

nüz Peygamberin cenazesini yıkamakla meşgul iken mescitten tek

bir seslerini işittiler. Ali sordu: «Bu ne?>> 

Abbas. cevap verdi: «Şimı:J.iye kadar h)ç kimse höy1e' hir şey 
. görmemiştir. Bu sa~ıa daha önce aıılatmJcş olduğum meseledir.» 

Ali, Abbas, Zübeyr, (Sad ilmi İbade) Ehubekiee biat etmek is
temediler. İlk üÇü (Fatıma) nın evine kapanarak dışarı çıkmadrlar. 
Ebubekir Ömer' e emir verdi: «Git, onları dışarı çıkar, eğer ısrar 

ederlerse öldür.» 

Ömer, bir ateş parçası yakaladı, bunlarin . bulundukları eve 

ateş verrneğe gitti. Ömer' i gören (Fatıma) sordu: 1 

-Ey Ömer, evimizi yakmaya mı geliyorsun?. 

- Evet. Eğer oradan müslümanların toplandığı· yere gelmez· 

lerse hepinizi yakacağım. 
'• 

Bu sözlerUşiden Ali dı,şarı çıktı; Ebubekir'in yanına gidip hiat 
etti. Bu hapta Ebuhekir'le Ömer'in (Cerrah oğlu Ebu Uheyde) li-
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. . 

sanından yazdırarak Ali'ye g()ndermiş oldukları uzun bir ~isale vaı.--, 
dır ki şimdiye kadar hiç kimse bu şekil ve belagatta bir risale y~- . 

nı~miş ve görmemiştir. (Resaiİüss.e.fer) adlı ~serin uçüncü cildinde-o 
yazılı olduğundan buraya dercedilmedi. · 

Bu sırada Sad ibni İbade (Şam) a gitti. Ömer arkasından" bir 
adam yolladı;- «Git onu .. güzellikle Medine'ye çağır, elinden geldiği. 
kadar geri çevirmeğe çalış, eğer kabul etmezse öldür» demişti. Bu.. 
ada~ (~am) a gitti Sad'i Havran mevkiind~ buldu._ EyÜikle M-edi
ne'ye davet etti. Sad dinlemedi. Nihayet yediği bir_ ok dinbesiyle 
öldü. 

Ebubekir iki sene üç ay, on gün halifelik yapmıştır. Mührünün 
yazısı «Fenimelkadirullah». yani Tanrı ne gü~el kudret sahihidir. 
cümlesi idi. !Ialifeliğe başladığı tarihten· bir sene üç ay on gün 
geçmişti ki (Kilde oğlu Haris) ile bir evde otururlarken ansizın bir ' 

- . \ . 

_yerden hediye olarak yemek- getirdiler. Her ikisi de beraberce ye: 
diler. Sofadan ayrıldıkt;n sonra Haris dedi ki: «Biz her ikimiz de 
tesirini bir yıl sonra yapan zehir yedik. İkimiz de aynı sened_e öle
ceğiz.» 

Hakikaien her ikisi de bir yıl sonra aynı gün içinde öldüler. 
Bazıları bu zehir li yemeğin Yahudiler tanıfından gönderilmiş oldu
ğunu söylerler. 

Ayşe der ki: «Müminlerin ulusu Ebubekir 13 üncü hicret yıh 
Cemaziyelahirinin yedinci Pazartesi günü yıkandı. O gü:ı'ıü hava 
soğuktu. Hastalandı. On gün yatakta yattı. İmamlığı Ömer'e bırak
tı. Aynı ayın 22 inci "güriü dünyadan göçtü. Halifeliği Ömer' e vasi-
yet etmi§, bu hususta 'cAJıi?name) yazmıştır. Ömrü; Hazreti Pey
gamber gibi 63 yil sürmüştür. 
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·. 

·ömerilı Hhlifeliği 

Adı, Hatt~ ·oğlu Ömer;; ba,bası Malik. oğlu, Fehr ö~lu, Gdip 
<Oğlu, Lüvey oğlu, Kab oğlu, İhdi oğlu; Derrac oğlu, Kırtru~ oğlu, 

· .Abdullah oğlu, Rebbah oğhl, Abdül-üzza oğlu, Nakil oğlu Hattap'
:tır. Anası Malizum oğ'ıu, Amr oğlu, Abdullah oğlu, MuğaJ:re oğlu., 
RfiŞİm kızı Hanteme'dir. ' · 

Ebulhacan .demiştir ki:' «Ömer buğday renkli bir adam idi. 
~iraz kırmızya çalardı. Boyu uzun, başı kel idi. Yüzü, gözü, çehresi 
.güzeldi. El ve ayağı kuyvetli ve etli, ellerinin mafsaJları iri ve so

. ]ak idi. Yolda yayalada birlikte yürürken boyunun · uzunluğun• 
odan süvarİ gihi görünürdü. 

Bbubekir'in vefatı tarihi olan 13 üncü~ Hicret yıli Cemaziyela~ 
·hirinin 22 inci günü halifelik makamına otu~du. Katibi · (Halefüf
hazai oğlu Abdullah) idi. Ayrıca (Sabit oğlu Zeyd) ile (Abdullah. 
Muaykip) de Ömer'in katipliğini yaparlardı. Teşrif?tçısi aır,.caşı 
·-oğlu. (Y erfe'), hazinecİsİ (Seyyar), Beytülınal. vek-ili (Erkam oğlu 
Abdullah) idi. (Sad oğlu Leys) demiştir ki: , 

İlk asker t~rtip eden, div'tln kurduran ve halifeliği müslüman
]arın meşvere~iyle yapan ve bu meşveret neticesinde doğru bulduğu 
re'yleri intihap eden. ilk hükümdar Ömer' dir. 

- Hilafet işlerinin iyi yiirumesıi için kenÇiileriyle meşveret ettiği 
·altı kişi şu zatlar idi: Ali, Osman, Talha, Ziibeyr, Eıbi Vakkas oğlu 
:Sat, Avf oğlu Abdurrahman: Tanrı hep~inden de hoŞnut olsun. 
•(Leys oğlu Veheb) der ki: 

Halife Ehırbekir kendi nefsi için millet hazinesinden hiç bir şey 
:.almazdı. Dünya malında gÖzü yoktu. Fakat Ömer her gün evinin 
ihtiyacı için iki dirhem ve oğlu Abdullah için de yiııe iki diihem 
·tahsis at tayin etmişti. Bir gün Abdullah'ın karısı dedi ki: «Baban· 
-vaktin halıimi ve halifesidir. Sana şimdi vermiş o_lduğu tahissattan, 
-daha fazlasını verebilir. Bu iki dirhemle ne J:'apaJJiliriz? Hiç ol-
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mazsa aldığın paranın yarısını artırabiıme1isin. Bir gün babanı mi· 
safirliğe çağJr, ona tahsisatını çoğalıması U;;in rica et. Ola ki kabul 
e>ilcr n hu surı-ide geçimimiz yoluna gi.rmi~- olur. » 

Abdrili ah. karısıllin sözüne uyarak tavsiy~ ettiği şekilde mese
leyi babasma açtı. Ömer oğlunun ~avetinde yemek yiyordu. Bir- -
denhiPe oğluna denerek: «Bu yemek çoktur. Senin tahsisatın iki 
dirhemdir. Fazlasım nereden temin ediyorsun?» dedi. Abdullah 
cevap verdi: 

Bir kaç gün yarımşar akça tasarruf ettim. Bununla sana· şu ye
meği hazırlayahildim. Ola ki aidatıını artırırsın. . -

Ömer, «Hata ~diyorsu.•-ı, dedi. Senin aidatın 'sana yetecek m~k
tardan fazladır: Çünkü günde llir dirheme kanaat edersen o kadar' 

. da artırmış olursun.» Bu ziyafetten sonra oğlunun-aidatnu bir bu
çuk dirheme indirdi. Müellif bu fıkra dolayısiyle diyor ki : 

«Allah, Allah; o zaman kurulmuş olan adalet esaslanndan bu
giin nişan kalmamış, sanki İlısaf ve doğruluk, kanaat (Mağrip an
kası) gibi Kaf dağının ardında gizlenmiştir.» 

Ömer'in vefatı - Ebulhasan der ki: (Şube oğlu Muğayre) nin 
(Firuz) adlı hir kölesi vardı. LakaJnna (Etbu Lü'lü') yani inci baba

. sı derlerdi. Marangozluk sanatmda _pek usta idi. Efendisine ver
diği haraÇkendisine pek ağır geliyordu .. Bu pa~ayı biraz azaltına
sını dilemek 'için halifeye .baş vurdL. · Ömer sordu: Haracın neka
dardır? Köle her a.y yUz akçadıİ·; aedi. Sanatın nedir? 1\'Iaran
gozluk. Ömer, bu par~yı .senin için fazla görmüyorum. Bu kadar 
olduğuna şiikret, çünkü ona göre de kazancın var. Cevabını verdi. 

Firu~ öfkeli bir :vaziyeüe dışarı çıktı. [ki tarafı keskin hnaçe
rini yanına aldı. O sırada Ömer: rüyasında kırmızı hir horozun 
kendisine üç defa· gagasiyle vıırduğunu görmüŞ, uykudan uyanınca 
yabancı JJir adamın ~endisini üç defa yaralayacağını tahir etmişti. 

Ebu Lü'Iii• bir gün aahah namazında Halüe Ömer'in mescidine. 
geldi. Onu.Üç defa hançerledi. Darbelerden biri Ömer'in goheğiyle 
kasığı arasına rastladı. · Dwhal tesirini gösterdi. . Marangoz FiruE 
afllı dakikada mescidde onüç kişiyi yaraladı. Bunlardan yedisi öı
dii. Bu ar-adıı Temim oğullarından (Hattan) adında biri seecadesini 



Firuz'un başına attı. Sımsıkı yakaladığı katilin ıhoğazuı:ı; ınkarak ·, 
-canını cehenneme gönderdi. 

Ömer, (Mıkdad oğlu Suhayh) e imamlık yapmasını emretti. 
Suhayh, sabah namazını~ birinci rik'atında {İhlas) siıresini, ·ikinci 
rik'atında (Kafirun) suresini okudu. Öıiıer'i yaralı halinde evine 
götürdüler. Üç ~n yaşadı. (İhııi Abbas) diyor ki:_ 

Ömer, yaralanarak yatağa dü~tüğü gün yanında bulunuyordum. 
Yoldaşlarilldan biri, «Ey Ömer, sana bu yaradan korku yoktur. 
Gaın yeme.» dedi. Ömer ~eyap verdi: «Bugün yoksa yarın olacak
tır. Y a~aınak sevdasını güdenler için ölüm büyük bir acidır. Fakat 
}Jen hem kendi nefsimi hem de sizi kurtarınak s~vdıisında olduğum 
için ölümle cost oldum Vee aranızda yaşayamadıın.. Bu, boğulmak 
üzere olan bir adamın ·hayatı görmesi ve kurtuluş ümidinin gerçek
le~ınesinden evvel ölmesi gibidir. Boğulan bir adam çırpınır, el ve 
ayaklariyle çahalar, insana boğulmaktan daha çetin bir şey varsa 
o da cennet ve cehennemİ gördüğü halde başka şeylerle uğraşması
dir. Bilirsiniz ki benim, elbise, ınal ve daha buna henzer dünya 
varlıklarından ancak iki üç akçadan başka bir şeyim yoktur.» 

Öınet, böy1eri söylerken ağlıyordu. Etrafındaki halk da onunla 
birlikte ağlaştılar. (Abbas) şöyle diyor: 

· «Halifeye 'dedim ki: Ey ınüıninlerin ulusu; sana müjdeler ol
sun ki Peygamber, ölürken senden hoşnut gitti. Şimdi de ,l:lütun ınüs~ 
lümanlar senden memı;ıundurla:r. Ömer, cevap verdi: 

Mağ-rur o kimsedir ki, sizin sözlerinize aldanır. Allah' a yemin 
ederim ki, ma-şrıkla mağrıp arasının varlıkları benim olsaydı kıya
met gününün korkusundan hepsini feda ederdim.» 

( Hatıade) diyor ki: 

Ömer'in ıztırabı şiddetlendiği zaman oğluna döndü. Yüzümü 
toprağa bırak, dedi. Abdullah, bunu yapmaktan çekindi. ümer, 
zorla kımıldanar ak yüzünü yere koydu. Ey Ömer ve Ömer'in an:tıe- · 
si, dedi. Eger Yiice Tanrı onun günahını affetınezseu. . 

Ebu Lü'lü' ınel'unuııun Öıner'i yaraladığı gün hicretin 23 üncii 
yılı Zilhicce ayının 27 inci günÖ idi; · 24 'Üncü hicret yılınin birinei 
Muharrem ayıııın iptidasında Tanrı'ya kavuştu. Halifelik ·günleri 
H 
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«m :yıl, önıru, Hazreti Muhammed ve Ehuhekir gibi 63 yıl sür
müştür. 

cÖmer'iu meziyetlerinden ve müslümanlığa getirmiş olduğu ni· 
ımederden bahseden (Nüshai idrar) adlı kitapta (Ebi İmametülha· 
lıili) ve oğulları hakk~nda verilen §U bilgileri bu münasehetle ay
..nen alıyoruz. 

" '· 
«Merhametlilerin en merhametiisi Tanrı'nııı adıyle haşlarınu 

Ey Tanrı'ya inanan inüslümanlar; Allah'ın, Peygamherinin, içiniz
.deki büyüklerinizin sözlerini dinleyin: 

Hattah oğlu Ömer, kendisinden sonra gelecek müslüman emiı.-.. 
llerine · İslamlık devam ettiği müdd~tçe . millet hazinesinden her 
'8ene kırk (İhriz altunu) nun İmaını Bal:Hi ve eviadı için verilme· 
.'Bini tavaiye eder.» 

Mürninler halifesi Ömer, huyurdu ki: «Tanrım beni üç türlü 
.nimete kavuşturdu. Benden sonra bu işte her kim hana uyar ve her 
kim bu ·suretle h~reket eğerse Allah da ona rahmet -eder. 15 inci 
Hicret yılı Recep ayında yazılmıştır.» 

(Kitahül'idrar) da yazılı· diğer bir. ferman sureti de şudur: 

« (Erdehil) kadıları, Beni Kaküle eviadı için (Beytülmal 
Millet hazinesi) inden aynen yüz miskal İhriz altunu verecektir • 
..Hattah oğlu· Ömer tarafından yazılmıştır.» Mühründe (Kefa Bil
l!llevti Vfuzan Ya Ömer) yani, Ey Ömer, Ölüm sana kafi bir öğii.t· 
.çüdür, cünılesi yazılı idi. 

Osman'ın Halifeliği 

Adı Osman, babasının künyesi Kil'ab oğlu, Kusay ~ğlu~ Ahdime
-:naf oğlu, Abdişerus oğlu, Ümmiye oğl~, Ehil'as oğlu Affan'dır. Ana· 
-sı·Ahdişenıs oğlu, Kasih oğlu, Rahia oğlu Keriz kızı Ervi'dir. 

Osman'ın teninin rengi' altun ile gümüşün karişmasııidan mey· 
,dana geleı:ı- bir terkip gibi beyaz ve sarışın olduğunu söylerler. 
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Uzunca boylu, ince bilekli, kumral tülü, çıplak başlı, kafası yüksek 
ve büjük, kol ve bilekleri çok tüylü, büyük mafsallı, düşük onmz
lu idi. S arık sardığı vakıt çok yakişıkh olurdu. Yaşı iledediği za
man idrarını tutamaz olmuştu. Bu sebepten dolayı ··her namaı~da 
abdestini tazelerdi. 

Halifeliğinin llaşlangıcı, Ömer'in vefat ettiği 24 üncü HiGret 
yılının Muharrem ayının iptidasıdır. Ümer'in yaralanaı:ak hasıa~

landığı gün Halife müşavirliği vazifesini yapmakat olan Ali, Osman,. 
Zübeyr, Talha; Ebi Vakkas oğlu Sad ve Avf oğlu Abdurralıman'daıı · 
her biri halifeliğe kendisini daha elverişli gördiiğünde~ aralarında 
kavgaya başladılar; mücadeleyi uzattılar. Bu arada geçen münaka
şalarm hikayesi uzun süreecğinden arzu edenle~ (Endülüş'lü Mu
hammed oğlu Ahmed) in tasnif etmiş olduğu (Kitabül'ukad) adh 
eseri okuyabilirl~r. · Nihayet Halife Ömer, hastalığı arasında her 
kimi namzet g-österirse onun halife seçilmesine razı oldular. Mu~ 
harrem aymm ilk günü Osman, Peygamber'in yoldaşlarının söz biı·
liğiyle halife intihap edildi. ll sene, ll ay, 18 gün Jm makamda 
kaldı. 

Katihi (Meı-van), Teşrifatçısı . (Umran), Beytülmal 
vekili {Erkam oğlu Abdullah) idi. 

Hazine-

Rivayet ederler ki: {Ezheri) bir gün (Mesih oğlurSad) den bü
tün Peygamber yoldaşlannın Osman'la- aralarının açık olması ve
nihayet onu öldürtıneleri sebebini sormuş, Sad şu cevahı vermiştir: 

Osman. Ümmiye oğullarından idi. Halifelik makamına otıu:
du'ktan soııra vilayetleri kendi hısımlarına verdi. 12 y-ıllık halüe-· 
liğinde kendi adamlarından haŞcka hiç kimseye emirlik vermedi. 
Onun tayin ettiği. emirlerin bir çoğu J?eygamherle yoldaşlık yaı~
mamış, ne muhacirler arasında, ne de ensar içinde yerleri olmaya!lil. 
kimseler di: Pe-ygamber yoldaşlan ona çıkıştılar; Halife Ömer, kendi 
zamanında ahahasından hiç kimseye emirlik vermedi. Sen bütüi~R' 
Hazreti Muhammed'in adamlarını işten uzaklaştırdın. Bu iyi \k 
h.al değildir. dediler. 

Osman, bunlara karşı: Ömer, akı:ahasından uzaklaştı; Ben. ak~ 
rahama kavnşttim, diyordu. Hakkındaki dedikodularuı., ita'hlarla' 
faydası ~ı;ülmedi. Kendi adamlarından hiç kimseyi azletmedi. S()1!1 

' 
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- --B enelerinde amcasının oğluna vilayetler verdi. Bu arada (Mısır) 
valüiğini (Ebi Serh oğlu Abdullah) a pişkeş çekmişti; Abdullah 
]Jir kaç sene Misır emirliği yaptı. Halka zulüm etmeğe başladı. Mı

ınrlılar şikayete geldiler. Osm'fn valiye tehdidi bir mektup yazdL 
Şikayetçiler hu mektubu Ahduİlah'a götürünce yaptığı zulmü daha 
-çok artırdı. ! Medine) ye gitmiş olan heyetin reisini öldürttü. Bun-

.daı;ı sonra Mısır'dan yedi yüz kişilik bir kafile tekrar şikayet için 
lVfedine'ye geldi. Peygamber'in mescidinde toplanarak Vali Ah
i:hıllah'm elinden yanıp yakıldılar. Öldüriilen adamın hikayesini an
.lattılar. 

Talha ayağa kalktı, Osman'a sert lakırdıla:r söyledi. Bu sırada 
~Ayşe) Osman'ın yanına bir adam göndererek: 

/ . 

· Bu kadar Sahahe =Peyganıetin arkadaşları, senin . yamna gel-
'Irıiş biı- adamın aziini istiyorlax; sen hala fikrinde ısrax ediyorsun; 
JJir adam haksiz yere öldürülmüştür. Onun hakkını kendi emirin-. 
·den a!mahsın; yolunda ihtarda bulundu. Sonra Hazreti Ali geldi: -

Bu cemaat gelmiş senden bir şahsın aziini istiyodar, onun ye
:rine başka birini göndermekliğini yalvarıyorlar. V ali' den kan dava 
.ediyorlar. Onu azle~ bu adamlar arasında hak ve adaletle hükmet, 

.hunlara insaf göster; .dedi. 

Nihayet aciz bir vaziyette kalan Osman, M~sır'lı ş~ayetçilere 
,emirlik için kimi münasip görüyorsariız siz intiha;p edin demiştir. 

Bunlar da Ehuhekir'irı: oğlu Muhammed'i münasip gördüler. Halife 
Muhammed· için Mısır valiliği menşurunu yazarak gelen cemaatla 

lıirlikcte yola çıkardı .. Muhacirlerle, ensardıan 1ı.:alahahk hir kafile 
·de' heralier gittiler. Medine'den katılan heyet Ehuhekir oğlu Mu

jıamnied ·ne Mısır emiri Ahdullah aı'asında cereyan edecek ahvali 
'gÖi-ınek istiyorhrdı. Medine'den üç konak ileriye varmışlardı ki, 

'.'\1uhamnıed'in ada.ıriları yolda hir deveye hinıniş sür'atle gitme!ı.:te 
,ı:ılan hir köylü ye rastladılar. Hemen sordular: 

~ Sen kimsin? 

. - Osman'ın kölesiyim. 

-Nereye _gidiyorsıın? 
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- Mısır valisinin yan:ı,na. 

- Mısır valisi· burada. 

- Onu istemiyorum. 
1 . 

Bu haber Ebubekir oğlu Muhammed'e ulaşınca derhaİ kölenim 
yanına getirilmesini emretti. Köleden sordu : 

- Sen kimin kölesisin? 

Köle, ilk defa Osman'ın, sonra (Mervan) ın kölesi olduğunuı 
söyledi. O arada bu adamı tanıyanlardan birisi Osman'ın 'kölesi 
olduğunu a~adı. Muhammed tekrar scrrdu: 

- Nereye gidiyorsun? 

- Mısır valisinin yanına elçilikle gidiyorum. 

- U zerinde hiç nıektup var mı? . 

-Hayır. 

Üzerini amdılar, bir şey bulamadılar. Ancak elindeki su kah~- . 
nın içinde sertçe bir şeyin seslendiğini an}adilar. Kah kırılınca için
den bir mektup çıktı. Üzeri Osman' dan (Ehisseı;h oğlu Abdullah) · ~ 
yazılmıştı. Muh.ammed, bütün mU!hacir ve ensarla Mısır'lıları top.:.. 
ladı, mektphu bunların yanmda açtı ve okudu. İçinde şu cüm
leler yazılı idi : 

«0 tarafa biiyük bir kalabalıkla gelmekte olan Ebubekir oğluı 
· Muhammed'i hiyle ile yakalattır, onu öldür; ikinci hir mektup ge-. 
lineeye kadar emirliktc kal.» 

Mektup okununca hep birden dehşet içinde kaMılar. Geri dön
mek'istiyorlardı. Ebubekir'in oğlu, mektubu yanında bulunan ınu
hacir ve ensarin ileri-ileri gelenlerine·mühürletti. Kendisi de~mü
hürledikien sonra onlardan birine teslim etti.; Artık hep birlikte 
geri dönerek Medine'ye geldiler. 

Ali, Talha, Zübeyr, Sad ve diğer sahabeler toplandılar. Bll' 
mektubu ·okudular. Şu hal karşısında Medine'.de Osm'a'n'iı-ltin· nes-' 
lemeyen kimse kalmadı. Herkes evlerine dönmüş silahlarına sarıl
mışlardı. Osman'ın evini muhasara altına aldılar. Ebubekir'in oğluı 
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(Temim oğulları)· kabilesini. topladı, Talha on"a yardım etti. 

Ali, fitnenin kabardığını görünce Talha, Zübeyr, Sad ve Am
mar ile sahabeden bir kaç kişiyi yanına alarak Osman'ı~ evine. gitti. 
Yakalanan: mektupla köle ve de~eyi de . beraber götüı·düler. Ali 
Osman'a sordu: 

- Bu köle senin kölen mi? 

-Evet. 

- Ya bu deve kimin? 

~Benim. 
! 

.......,. Bu mühür ve mektup da senin mi? 
-Evet. 

- Bu mektubu sen mi yazdın? 

-Hayır. 

Osman Tanrı adına and içerek gösterilen mektubu kendisi yaz
madığını ve yazılması için emir vermediğini, .böyle bir şeyden ha
beri olmadığını söyledi. " 

Ali, «N asıl oluyor ki, dedi, senin kölen, senin deven, senin müh. 
rünle yazılmış bir mektup gider de senin habe!in olmaz? 

Osman, bu meseleden haberi olmadığına tekrar and içti. Fakat 
bu yazının (Mervan) ın yazısı olclı~ğnnu söyledi. . 

· Ali ve arkadaşları Osman'ı tevkif ettiler. Ondan Mervan'ı iste
diler. Mervan Os~an'ın sarayında idi. Muhammed'in ·arakdaşları 
öfke· ile Osman 'ın. yanıı:rdan ·dışarı. çıkmış meseleden kuşkulanmış· 
Iardı. Osman'ın yalan yere and içmediğini anladılar. Bir cemaat, 
hadiseyi tahkik etmek üzere Mervan';ın kendilerine teslim edilme~ 
sini. ve bu işin başka çares_i olmadığını ileri sürdü . 

. . 
Osman; Mervan'ı dışarı göndermedi. Bunlar muhasarayı )iİd

detlendirdiler. Halifenin sarayına su götürülmesine ıiıani oldular. 
Osman dama çıktı; Ali'nin prada olup olmadığını sordu. Yoktur 
dediler. Eu sefer Sad'i istedi. _()Ji.la~da~ hi~ kimse burada yoktur, 
cevabını verdiler. Halife, Ali'ye söyleyin bize biraz su göndersin; 
dedi. Bu teklifi haber alan Ali,. üç tulum su gönderdi. Muhasara· 
cılar mani oldular. O, arada Haşim ve Üinmiye oğullarından kala
halık bir cemaatın müdahalesi üzerine suyu içeriye yolladılar. 
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• Ali'ye, halkın O~man'ı öldürmek istediğini haber verdikleri za
man biz ondan Mervan'ı istiyoruz, yoksa onu öldürmek kasdı:nda 
değiliz, dedi. Oğuilim (Hasan) ve (Hüseyin) e kılıçlarını kuşana
rak Osıria:Ô'ın ·kapısını beklemelerini, kimsenin ona bir ziyan ver
mesine meydan bırakmamalarını emretti. Talha ile Zübeyr (le 

oğullarını (Hasan) ve (Hüseyin) le birlikte gönderdiler. Bunlar 
Osınan;m kapısm~ gittikleri vakıt · muhasıiracılar Halifenin kapısı-

. na ve darnma ok yağdırıyodardı. Kapıda bekleyen Hasan ve Hü~ 

seyin'in elbiselerinde kan lekeleri görünmekte idi. · Bu arada bir ok. 
sarayda Meı~van'a rastlamış, Talha'nın oğlunun üstü başı kan içinde 
kalmış, Ali)ıin kölesi Kanher'in başı yarılmıştı. Ebubekir' oğlu 
Muhammed, Hasan ve Hüseyin'i:ı;ı elbiselerinde kan bulaşığını gö

rünce Haşim oğullarnın öfkelenerek adamlarını' nınhasaradan geri 

çekmeleri ihtimalinden korktu. Kendi adamlarından iki kişiye: 

Görüyor musunuz? dedi, Hasan ve Hüseyin'in elbiseleri kana 

boyanmış. Eğer Haşim oğulları bunu haber alırlarsa adamlarını 

saraydan geri' çeker ve bizim i~imizi de bozmuş olurlar. Geliniz her 
iiçümüz duvar Üzerine çıkahm, onlaı·ı kavga arasından çıkaralım ki 

~u hallerini kimse görmesin. 

Her iiçii sarayın duvarından yukarı çıktılar~ Osman'in yanına 
gittiler. Osman karısı. (N aile) ile hirlikte oturmuş, Kur'a~n önüne 

açmış okuyordu. Halifenin adamları hu iiç kişinin duvardan saraya 
çıktıklarını· görmenıişlerdi. Ebuhekir oğlu Muhammed Osman'ın 

önüne atılarak sakalım yakaladı. 

Halife: Oğlum, dedi, s.akahmı bırak; senın b ah an kardeşİnı 
Ehuhckir şu halini görseydi çok iizülü~dü. 

Muhammed Osman'ın sakalım bıraktı.; gözü ile/yanındakiadam
lara Halifeyi ~ehid etmelerini işaret ettL. .. 

Geldikleri yoldı:ı.n geri kaçtılar. Naile kapıya koştu. Hasan ve 
Hiiseyin' e Halifenin şehid edildiği~i- söyledi. İki kardeş 'yanların
daki cenıaatla yukarı çıktıkları vakıt Osnıan'ı ölü, buldular. Büyük 

şair ISahit oğlu Hassan) hu feci vak'a dolayısıiyle şu mealdeki nıer• 

siyeyi söylemiştir: 
. . 

«Elenısiz, kedersiz h ir ölüm. arayan,. Osman'ın Arslanlar yurdn 
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· · olaıı evine gelsin. Bu faciaya sah~r gerektjr. Sizlere anam ve onun 
doğurduğu feda olsun. Sabır bazan çirkin işlerde faydalı olur.- Bir 
~iin belki Im kin ve ga.dap yurdunda aranızda bulunan halifenin de 
to.vvelkisi gihi olduğunu görürsünüz. Onlar ister gaip, ister hazır ol- · 
snnlar. Ben yaşadrkça ve adıma Hassan d·eni1dikçe Dnlardanıni. 

Kaşki hiieydim, kaşki bir kuş hana Ali ile Osman'ın arasındaki 
macennm ne olduğunu haber verseydi .. Yakında Osman taraftar
.larmın yurtlannda: Allah büyük, ey Osman'ın kimını isteyenler 
.~ı~sini_n yüksekliğini işitirsiniz. Tanrı'ya secde ederek geceyi tesbih 
ve Kur'anla geçirin .. » 

Ali'nin Ha lif eliği 

Adı A:li, babası Abdimenaf ofu, Abdiilmuttali]) oğlu Ehu Ta-· 
lih' dir. · Anası, Ahdimenaf ~ğlu, Haşim oğlu, Esed kızı Fatn:iıe'dir. 
Ali, çıplak haşh, yani alnının iki tarafı açık, narin viicutlu idi. Yü
zünün renginde ihtilaf vardır. (Vakıdih koyu buğday renkli, büyük 
karınh, iri gözlü, hoyu kısaya mail ve kızıl çehreli ·olmakla meş

lmr idi, diyor. Doğı~m yılı Peygamber'in doğduğu tarihten 33 yıl 
sonradır. Peygamher'e vahiy indiği vakit yedi yaşında idi. 35 -inci 
Hieret yılı Zilhi.cce ayında hilafet makamına geçti. 

Fatıme'den· (Has~n, Hüseyin, Muhsin) adlarmda üç erkeJ.c ve 
:büyük Ümmii Gii~süm), (büyük Zeynep) adlarmda ikikız olmak 
üzere beş çocuğu oldu. O~·du kumandanları, (Kaysiirruhani oğluMa
kal) ile (Hahibülyerlmi oğlu l\!Ialik), Katibi, Hemedan'lı (Mihran 

oğlu Sad), teşrifatçısı kölesi (Kanher) idi; 

37 inci göç yılı Ramazım ayının 22 inci cuma günü mescide 
giderken şehid edildi. '-'g~u Hüseyin namazını kıldırdı. (Kiife) 
mezarlığına defnedildi. Bazıları (Necefi Eşref) de (Hayre) de def

nedildiğini "-e sonradan ]çahrinin bulunduğu y_erin değiştirilm~ş 'ol
duğunu söylerler. Ali'nin ya§ında da ihtiliif vardır. Bir cemaat 58 
yıı~ında şehid olduğunu rivayet edtrler. Mekke'de Haşim oğulları 
.Jülcsindendii~ 



Ali'nin pek çok faziletleri vardır. Fakat Rafıziler bunları had:. 
dinden fazla büyütınü§lerdir. Daha evvel gelip geçmiş halifelerin 
faziletlerinden burada bahsetmemiş olduğumuz için Ali'nin güneş'
ten daha parlak olan meziyyetlerini de beyana lüzum görmedik .. 

Hilafet makamına oturduğu vakit Osman zamanında işten çı-· 
karılmış olan Talha, Zübeyr, Sad ve diğer bazı kimseleri .kendile--

rine vilayet emirlikleri verileceğini ummuşlardı. Fakat her neden• 
se dilekleri yerine getirilmediği için hatıriarı kırılmıştı. Talha ile 
Zübeyr Ayşe'nin evine giderek ona:· 

Sen bilirsin ki Osman haksız yere öldürüldü, dediler. Ayşe, 
evet dedi. O halde onun kanını isternek vacih değil midir? .. sualine 
de Ay_§e tasdikle cevap verdi. Bu suretle Ayşe'yi· de kendi tarafla
rına celbettiler. 

(Basra) ya giden muhalifler fitneye başladılar. Halife Ali ile
bir kaç defa .cenge t;ptuştular. Binlerce müslüman öldü. (Cemel = 
.Deve) muharebesi demekle meşhur olan bu çarpışmada Ayşe'yi ok 
tesirinden ve başka tehlike . ihtimalinden korumak için demirdt~n 

yapılmış bir mahfe içinde devenin üzerine bindirmiş, askerin nı~r
kez noktasinda bulunduruyorlardı. Bu vak'anın uzun uzadıya hi
kayesi başlı ba§ıiıa bir kitap konusu olacak detecededir; 

O zaman Halife Osman'ın fermaniyle (Şam) valisi oİan ;Mua-

viye) de Ali'nin halifeliği.ni tanımamış, itaat göstermemişti. Ali,.. 
Cemel mwharebesinden döndükten sonra Muaviye'yi yola · ~etirme
ğe çalıştı. Aralarında (Sıffeyn muharebesi) denilen büyük bir cenk 

oldu.' Bu eengin tafsilatını öğrenmek isteyenler (Kitabül;ukad j adlı 
esere müracaat ettikleri takdirde hakikatı olduğu gibi anlayalıi~

Iirler. 

(Abdullah oğlu Şiban) der ki: 

Müminler halifesi Ali, geceleri bir çok defa evinden İuescide 
gi.dip gelir, halkı uykusundan uyandırır. Namaza gelin, namaza ge
lin; diye bağırırdı. YoldaŞlarından bazıları ·. Ali'nin düşmanları: 

çok olduğundan kendisine b'ir zarar gelmemesi düşüncesiy1e gec{"
leri muhafaza altında buhindurulmasını kararlaştırarak nöhede 
uyanık darur, Halifeyi daima takip ederlerdi~ Bir gece adeti üzere 



dışarıda dolaşırken onlara rastladı. Ne yaptıklarını sordu. Muha--
. fızlar vazifelerini anlattılar. Ali, beni ye~ halkından mı, yoksa sema· 
halkından mı koruyorsunuz? diye sordu. Yer halkından, dediler •. 
Halife; yerden bana hiç bir ziyan erişınez; yeter ki semadan bir ka-
za gelmesin, buyurdu. 

(Teınimi) ger ki: -(Mülceın oğlu) iki arkadaşİyle sözleşerek ken
disi Ali'yi, ötekilerden biri (Muaviye) yi, üçüncllsü de ~As oğlu 
Aınr) i öldürrneğe karar vermişlerdi. Mü1ct:ııı oğlu Ali'nin mes_:
cidine gelmiş nafile namaz kılınakla meşgul idi. -Sabah vaktinden 
önce kıldığı namazda (O insanlar ki tanrının rızasını kazanmak 
için nefislerini feda ederler.) mealindeki iiyeti okuruağa başl'i-mış:. 

ve kalbinde Ali'yi ne suretle şehid edeceği korku~ve düşüncesiyle 
bu ayeti tekrarlayıp duruyordu. Bu sırada Ali, kırhacı elinde içeri· 
ye girdi. Her günkü adeti gereğince halkı uyandırm:ı,ş, namaz vak 
tidir, diye seslenmişti. Mülcem oğlunun okuduğ11; iiyeti tekrar et· · 
mekte bulunduğu yere yaklaşınca iiyetin alt tarafını unutmuş oldu-
ğunu zannederek yüksek ~esle «Allah kulları için merhametlidir»
miinasında olau son kısmını okudu. Ali'yi sesinden tanıyan Mülceru

oğlu derh_al mescitten dışarı fırladı. Halife· tam evinin kapısına 
yaklaşırken kılıcını başwa indirdi. Duvar karşı geldiğinden kılıcinc· 
ucu duvara rastladı. Halifeırİn başı yaralanmış, kılıcın hızından bir 
kiremit parçasi yere düşmüştü. Ali bağırarak o kılı_çtan sakınınız; . 

çünkü zehirlidir, dedi. Ahali katili orada yakaladılar, Halifenin' 
huzuruİla getirdiler. Ali, onu hapsedin, eğer hen sağ kalırsam hak-· 
kında ne yapmak lazımgeleceğini kar.arlaştırırım. ~ayet ölürse~ 

onu d~ ölüm cezasına çarrptırırsınız, buyurdu. 

Ali bu kılıç yarasından :~Hd oldu. Mülcem oğlu inei"unuııu 
(Cafer oğlu Abdullah) yakalıyarak önce iki elini, sonra ayaklarını 
kesti hic ses çıkarmadı, ah demedi. Dilini kesıııek ·isteyince derhar 
feryada, başladı. Katile sordular: Ellerini, ayaklarını keserlerkeır 
ses çıkarmadın, diline sıra gelince neden hu derece feryada haşh

dın? 

Bir an olsun Tanrı'nın adını .Jlöyleyememekten korkarım,·ceva- · 
hını verdi. Sonra dilini de kestiler, en sonra hoynuniı kopardılar •. 

Mül_cem oğlunun arkadaşlarından hiri . Muaviye'yi öldürmeğe:· 



gitmişti. İmkan bulamadı. - Bu ikinci katl,in tertihatını almaktan 
.iteiz kaldı. As C:ğlu Amr'in öldürülmesine ıneınur ola~ üçüncü adam 
o gece Aınr'in evi civarmda pusu kurinuştu. Fakat aynı gece Amr, 
hastalanması d.;layısiyle dışarı çıkmamış, (Carih~) adında birisini 
kendi yerine imamlık yapması için in escide göndermişti. Bu sırada 
bekleyen adam (Cariha) yı Amr zannederek haşına h:ir kılıç darhesi 
indirmiş ve hemen oradan savuşınustur .. Halk ölünÜn· hasm/a top- . 
lanmış, Cariha'yı öldürdüler diye hağırış~ağa haşlamışt;r. U~ak
tan neticeyi gözetleyen katil, ölen adam Anır ilmil'as dezil'mi idi? 
diye sormuş, hayır cevabını alınca; Ben Amr'i öldürmek istedim, 
Allah Cariha'yı dilemiş diyerek ağianııştır. 

Ali oğlu Hüseyin demiştir ki : -

Baham ölümünden hir giin evvel hana şöyle anlattı: Bu gece 
Peygamberi .rüyamda gördüm. Bu hallerden ona şikayette huhın
dum. Bir zümre muhalefet y<>luna gidiyorlar, ~nla.rdan çok zahmet 

•çekiyorum, dedim. Peygamber huyurdu ki, Allah'a dua et ki senı 
·,kurtarsın.' B.en de dua ·ettim. Halife bir gün sonra şehid oldu. 

Hasan'ın Halifeliği 

Bab.ası tarafından Mürninler .l;ıalifesi Ali'nin, anası tarafmdan: 
Hazreti Peygamber'in · soyundan olduğu için tekr~ra lüzum görül

·medi. 

Halife Ali, şehid olduktan sonra :Q:ıÜminler cemaatı· P~ygam

her'in kız torum:ı (Hasan) ı halife tamyatak ona hiat ettiler. Hicri 

ŞaJJan: 40 = 660 M. 

Bir müddet sonra Hasan ile Muaviye (Arzı sivad) yakınlarmd1 
{Anhar) nahiyesinde hirle§erek aralarında sulh y'aptılar. Hasan 
Jlalifelik makanıını Muaviye'ye teslim etti. Hi eri Cemazi yel' ahir~ 
41 = 661. Bu se11eye ( Cemaat yılı) adını -.vernüşlerdir. 

Hasan'ın halifeliği dokuz ay yedi gün sürdü. 48 = 668 yılında 
-Medine'de vefat etti. 46 yıl ya~amı~tır. Medine valisi As oğlu Sikl 



namazını kıMırdı. lledesinin (Hazreti Muhammed) in ınezarı yanı
na giimülmesini vasiyet etmişti. (Hakem oğl11, Mervan) bİrakmadı. 
Nihı1yet (Bukay') kalırİstanına defnettiler. 

Muaviye, Hasan'ın ölümünü işitince .yüz iistii kapanmış, kendi
siyle beraber Şam'da bulunan (İhni Abbas). a bir adam göndererek, 

pel.: telaşlı bir haJde Hasan'ın kaç ya~ında olduğunu sordurmu~tu. 
İbn i Abbas Muaviye'nin telaşından bu ımalin iç yüzünü anlamı ş ona" 

Hasan'ın yaşını senden daha iyi .biien kimse olmadığı yahudileı· 

arasında hile malfı.mdur, cevabını vermiştir. Muaviye, ikinci bir 
~dam göndererek; Ha~an'ın küçük çocukları olduğunu işitmiştinı .. 

Bunlar duruyorlar mı? diye sorunca, İbni Abbas h u suale karşı da: 

Büyükler, ö-nce küçük olur, sonra hüyiirler. Fakaf bizim ço
cuklarımız ergin, küçüklerimiz büyüktür. Bu sözlerin hepsi Ha
san'm ölümünden başka hir mana ifa_de etmiyor. Tanrıya yemin 

ederim ki senin ecelin de unutulmayacaktır. Hasan'dan sonra se

nin ve hi~im yaşaı;nak ihtimalimiz de azalmıştır. Cevabiyle muka

helede hulundu. Sonra Şam'ı terketti. 

Muaviye, oğlu (Yezid) i İhni Abhas'a teseTiiye gönderrnişti. Ye
zid, yaslı İhni Abbas'ın yanma gelince oturdu. Oiıu taziye etti, ağ
ladı. Kalkıp giderken İh~i Ahhas, arkasınftan ağlıyarak şu sözleı·i 
söyledi :«Harp oğlu giderken insanlardan siikun ve sahır da gitti.» 



EMEVİLER DEVRİ 

Muaviye'nin halüelik günleri 

Hasan 41 Hicret yılın: da yani cemaat senesinde halifelik ·-nıaka
~.nıını Muaviye'ye bıraktığı zaman her taraftan. gelen halk,_ ona hiat 
.. ettiler. , 

Baba tarafından soyu: Abdimenaf oğlu Abdişerus oğlu, Üın• 
miye oğlu, Harb oğlu, Ebi Süfyan, künyesi Ebu Ahdurrahman'dır. 

Ana tarafından Abdimenaf oğlu, Abdişems oğlu, Rabia oğlu, 
· U the kızı Hind' dir .. ·- Halifelik ııiüddeti 19 sene, üç ay, 27 gündür. 

' 
Ordu. kumandanı (Anhesi oğlu 1;ezid), Muhafaza krimandanı, 

. ilk-muhafızlarından olan (Muhtar), te§rifatçısı amca'sı oğlu (Sad), 
_ Kadısı (İdrisülhavlani) dir. (Kırt kızı Fahite) den (Abdurrahman) 

ve (Abdullah) adlı iki oğlu oldu. Ahdurrahmaı,. 'henüz çocukken 
. öldü. Diğer kadınlarından (Atike) adinda bir kızı ve (Yezid) İs· 

minde bir oğlu olmu§tur. 

· As oğlu Amr'in yanında M~aviye'den bahsederlerken demiştir 
:.ki: 

~·,~ 

Kureyş'in en kerem sahibi ııdamından ve hu Jt~~em sahipleri ~ 
içinde öfke zamanında gülen, riıemnuıi olmadıkça uyumayan kim-

• seden. sakınınız. Cömertliği cimriliğine, yumuşaklığı öfkesine galip 
_ idi. Halka daim~ yardım eder, 'hayırseverlik · yapar, mııl dağıtır, 
.. toplamazdı. 

60 senesi Recehinin 22 inci günü Şam'd~ ölmÜ§tÜr. (M. 680) · 
Namazın~ (Kays oğlu Dahhak) kıldırdı. Bazılari 73 yıl, bir kısım 

'tarihçi1er. de:.80 .yil :yaşamış Ôlduğunu söylerler. 
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- (Addi oğlu HeysUın) der ki: 

Muaviye'ye ölüm yaklaştığı sırada oğlu Y ezid yanında _yoktu. 
Kayı;; oğlu Dahhak'i çağırdı (Ukhetülmeri oğlu Müıslim).le heraber 
her ikisine Şu~ vasiyette bUlundu: 

, Yezid'e söyley{niz, Hicaz halkına güven heslesin. Onlar iyi in
sanlardır; onlardan her kim yanına gelirse ikramda hulunsu~. Irak'
hlara da saygı göstersin, kendisinden bir emirin aziini isterlerse hiç 
geciktirmeden dileklerini yeri.ne getirsin. · Çün~ü, bir· emirin azli 
1nnından çıkmı,ş yiizbin kılıç ile uğraşmaktan daha kolaydır; iş o 
·kerteye geldikten sonra zaferin hangi tarafta kalacağı_ şüphelidir. 
'Şam halkını da önemli tutmak gerektir. Onları bir yahanc:ı,dan zi
-yade aile halkı gibi tamsın. Yezid için kimseden pervam yoktur. 
Ancak: üç kişiden korKarım. (Ali'nin oğlu Hüseyin), (Ömer'in oğlu 
Abdullah), (Zübeyr"'in ~ğlu Abdullah). 

Allah'tan dilerim ki Hüseyiıi'i, h ahasını öldürenlerin ve. kar
ıdeşine haKaret edenlerin yardımİyle oğlumun eline düşürür. Fakat 
·:Ömer'in oğlu Abdullah kendini Yezid'den sakınınakla meşgul gö
Tiinen bir adamdır. Onu ahirete göndersin. Zübeyr'in oğlu' Abdul
'Iah'a gelince: O pek çetindir. Fırsatını düşürürse parça parça etsiıi. 

Muaviye öldükten sonra bir ulak göndererek Yezid'i Şam'a ça-

1i:ı_rdılar. 

Yezid'in halifelik çağları 

Bahası tarafından soyu bellidir. Anası tarafından Habbab oğlu, 
Harise oğlu, Ahed oğlu, Kayyase oğlu, Delce oğlu,. Enif oğlu, Bec
·del kızı Meysun'dur. Künyesi (Ebu Halid) ,dir. 

Yezid, hnğday beıiizli, kıvırcık saçlı, kızıl gözlü hir adamdı • 
. Yüzünde yara izi vardı. Güzel sakallı idi. 60 ıncı Hicret yılı Re· 

cep ayında halifelik makamına geçti. Dört sene ve bir kaç. gün ha

lifelikte bulundu. 
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Ordu kumandanı (Haris oğlu Hamid}, Ütip ve naibi (M;msur 
oğlu Sethun) ile {Ebu_ İdrisül'havlani), hazine vekili· (Hadidül'ezri 
oğfu Seleme) dir. Yezid 64 _:_ 683 senesi RahÜil'evvel ayı orta
sında ölmüştür. Beş oğlu kalmıştı. Bunlardan (Muaviye, Ha1id, 

· Ehusüfyan) Rahia oğlu, Uthe oğlu, Ebu Haşim kızı Wahite) den 
ve (Abdullah) i1e (Ömer) de Abbas oğlu Abdullah'ın kızı (Ümmii 
Gülsüm) den doğmuştur. Bu beş:çocuktan. (Ahdu1lah) Ümmiye 
oğullantım en zahidlerinden (Halid) de en alimlerindendir. Yezid'
deu smıra halifelik oğlu Muaviye'ye geçti. 

Kerbela vak~ı 

Halife Ali_ oğlu Hüseyin'in şeİıid düşmesıi: 
· (Ebu Uheyd) der ki: 

Muaviye öldüğü sıralarda (Utbe oğiu Velid) Medine valisi idi .. 
Halifenin ölüm haberi Medine'ye gelir gelmez Ali'nin oğlu (Hü
seyin) He Zübeyr'in oğluJAhdullah) a bir adam göndererek yanına 

· çağırdı. Onlara (Muaviye oğ'u Yezid) adma biat etmelerini söyledi. 
İrtşaUah yarıiı halk ile birlikte hiat ederiz, cevahını vererek valinin 
yanından ayrıldılar. Hüseyin eŞyasını topladı, büyük caddeden 
Mekke tarafına yollandı, Zübeyr oğlu Abdullah da (Fer') yoht iJ<> 
Melı.ke'ye ula~tı. . - . .. 

Hüseyin, Mekke caddesi üzerinde (Muti oğlu Abdullah) m yap
tırmış olduğu bir kuyu başında konakladı. Muti oğlu Hüseyin'den 
nereye gitmekt~ olduğunu sordu. Hüs~yip lrak'a ~ideceğini ııöyled~. 
Seyahatının sebebini sorunca; Muaviy~'nin- öldüğünü, Irak'lılıu:m · 
kendisini davet ettiklerini anlattı. Muti oğlu: 

Gel bu sevdadan vazgeç .. Oraya gitme; çünkü Irakl'lılar •e~tdetıı
daha değerli olan babana bile iltifa~ gösterınediler. Sana da ayo.1. 
muameleyi yapacaklardır, dedi ise. de Hüseyin h uradan doğru M:ek
ke'ye geldi: Zübeyr oğlu Ahdullah'ı ·da orada huldu. Ramuam 
6(9_::::::: 96$. 



Yezid'(Said oğlu Amr) i valilikle Medine'ye gönderdi. Bu adam 
gelir gelmez sel~fi, (Uthe oğlu V eli d) i azletti: · _ Minbere çıkarak:. 
linthe okudu. Bu sırada burnundan kan boş andı. Hicaz'lılardan ·bir 
arabi bunu görünce «Tanrı'ya and içerim ki bir kan olacaktır» de-

. di. Amr burnunun kanını sarığı ile durdurdu. Arahi hu sefer «Kan 
umumi olacaktir» sözlerini ınırıldan dı. V ali huthesine · devam et· 
rnek üzere tekrar kalktı. Eline ucu çatal bir sopa verdiler. Ar~1Ji 
Im vaziyet karşısında da «Tanp'ya yemin ederim ki halk iki taraf 
elacaktır» demişti. 

Hac günleri yaklaşm:ı.ştı. Yeni vali Mekke'ye yollandı. Bayram·· 
dan bir gün evvel oraya yetişti. Halk hayram namazı sırasın?a Ali 

oğlu Hüseyin'e hemen öne. geçip imamlık yapmasını, ]m suretle 
Medine valisinin nüfuzunun kırılmış olacağını söylediler. 

Hüseyin ağır davrandı. Bu arada müezzin karnet okudu. V ali 
(Amr) .hemen ileri atıldı. İmamlık mevkiine geçerek tekbir aldı. 
Halk Hüseyin'e, sözümüzü dinlemediğİn ıçın .şu hal sana müsta· 
haktır. Şimdi artık dışarı çıkabilirsin, dediler. 

Hüseyin, hele namazımı kilayım, çünkü cemaatla namaz kıl

mak her faziletten üstündür, cevabını verdL Namaz bitmiş, Amı: 

da namazdan ayrılmıştı. Hiiseyin'i yanına çağırttı. Gitmiş olduğu· 
nu ~öylediler. Çabuk buraya çağırın diy,e emir verdi. Hüseyin'i bir 
çok araştırdılarsa da bulamadılaı·. 

Vali tekrar Medine'ye -döndü, Zübeyr oğlu Ahdullah'a bir adam 
.. g-Öndererek yanına çağırdı. Abdullah gitmedi. Yanına, ·· (Kurey~) 

oğullarından hir kaç kişi topladı. Bu hali haber alan Mıedine valisi 

Ahdull~h'ın kardeşi olan (Zübeyr oğlu Amr) m kumandasına \bir 
a8ker müfrezesi vererek kardeşiyle cenge gönderdi. Abdullah kar
de~ini e8ir ve hapsetti. 

Hüseyin, diğ-er taraftan (Ukayl oğlu Müslim) i kendisine hiat 
. r;t:meleri için (Kufe) ye yollamıştı. Vaktiyle Muaviye'nin ferma· 
niyle KUfe emirliğine tayin edilmiş olan (Beşir oğlu Noman) ·zaten 

Hüseyin tarafına dönmüş olduğundan Müslim'in getirdiği teklifi , 
güzel karşıladı ve ona yardım etti. KUfe'lilere -söylediği bir hitahe

-de: 
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Ey müslümanlar, dedi. Peygamber'in kızı 'ola~ (Ffıtıme) nın 
oğlunu mu, yoksa (Becdel'in kızının oğlunu· mu, yani Yezid'i nii 
daha çok seversiniz? 

Halk Müslinı'in sözlerini iyi karşılamıştı. Bu sözler Yezid'in 
kulağına düşü~ce Kiife, emiri Noman'ı azietmek istedi. Kiife emir
liğine intihap edilecek zatın tespiti için Şam'lıların fikrini sordu. 
Şam'lılar, babanın itimat ettiği adamdan sen: de razı mısın? dedi
ler. Yezid, evet cevabını verdi. O halde baban Muaviye Irakeyn'in 
menşurunu, (Ziyad oğlu Ubeydullah) adına yazmıştı, dediler. Ye-' 
zid de Kiife valiliği menşurunu bu zata verdi. 

Uheydullah, aldığı ferman gereğince derhal Kiife'ye gitti. Hü
seyin henüz oraya varmamıştı. Fakat Müslim; otuz bin kişiye yakın 
bir cemaatı Hüseyin namına. biat ettirmişti. Bu cemaatle hirlikte 
Kiife'den dışarı ·çıkarak Uheydullah'ı kaçırmak maksadını güdü
yordu. Lakin hu cemaat sonradan sözlerinden dönmüş, yolda her 

biri bir mahalleden ve sokaktan geçerken birer ikişer yan çizmiş
lerdir. Müslinı arkasına haktığı zaman kendisiyle beraber ancak 
h ir kaç kişiden başka kimse kalmamış, hatta. h unların da o sırada 
ayrılarak damlar üzerine çıktıklarını görmüştü. Damlar üzerine 
sıvışan bu vefasızlar da sokakta· yalnız kalan Müslim'in başı-v.a taş 

. .Yağ dırmışlardır. 

Fena bir duruma düşen Müslim güç hal ile(Ur,vetülmuradi oğ
lu Hani) nin evine kaçtı. Meseleyi, Kfrfe'de mevki ve iktidar s~hibi 
olan Hani'ye anlatınca, Hani, Uheydullah ile aralarında eski bir 
s_amimiye~ olduğunu söyledi ve Müslim'e .;u talimatı verdi: -

Ben yalandan hastalaııırım. Uheydullaih haber alır. almaz beni 
görnıeğe gelir. Ben bir fırsatına getirip su verin diye seslenirim. 
Sen hemen dışarı fırlar ve boyuunu vurursun. · 

Müslim bu tedbirden çok ~emnun oldu. İş hu yold~ kararlaştı. · 
Hani yalandan hastalandı. Biraz kırmızı gül yapr:akları yedi. Ken
dini zorlayarak istifrağ etti. 'Görenleri kan kustuğuna · imindırmak 
istiyordu. Hastalık haberi · Uheydullah'a ulaşınca hemen izyarete 

, geldi. Hani'nin karşısına oturdu. Hal hatır sormağa haşladı. Han~ 
tam fırsatını düşür~nce su,' diye .seslendi. 
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Müsliın · heı· nekadar y{ğitliğiyle tanınmıs bir aı;lam idi~ .fakat 
lıer nedense o an1a içine bir korku düşmü~, ~ışarı çıkmağa hile . ce• . 
saret edememi~ti. Uheydullah hastanın yanından ayrıldıktan son· 
ra meesleyi yolda kendisine anlattılar. Hani senin hakkında böyle, 
hir kasıd4a · hnlundu,. dediler. Bir adam göndertmek onu yanına ça· 
.-ğırttı. Hasialığın:ı bahane eden Hani gidemiyeceğini bildirdi. İkin
d defa gelen adam. hasta olsun olmasın herhalde gelmesini emretti • 

.c.'\! ihayet zorla valinin huzurııııa götürdüler. Uheydullah, sordu: Ey 
Hani, haham sana kar~ı bir iyilikte bulunmuş muydu? 

-Pek çok. 

_:_Ya hen sana hiç bir iyilik yaptım mı? 

- Evet yaptın. 

Uheydullah, Hani'nin elindeki sopayı çekti, suratma öyle bir 
fırlattı ki yüzü parça parça oldu, sonra boynunun 'VUrulmasını em· 
;retti. Hani'nin işi hitirilince, evinde gizlenmiş olan Müslim'in dı· 
cŞarı çıkarılmasına emir vı:;rildi. 

Müslim, kılıcını çekmiş olduğu . halde dışarı· Iıdadı. Bir, çok 
. -adam yaraladı. Nihay~t ·yakayı ele verdi. Uheydullah'ın yanına.gÖ· 
1ürdiikleri za'man .d~rhal hoynunuu.vurulı;rıasına emir çıktı.' Müslim, 

hana bir 'dakika müsa~de ediniz, vasiyetimi söyliyeyim, dedi. Iİalk 
.her taraftan ona bakıyordu. O sırada Medine valisi (Said oğlu Amr)i 
;gör d~. Ona dönerek: Burada senden başka kimseyi tanİmıyorum. 
Yanıma' gel, sana söyliyeceklerim var: 

Amr yanına yaklaştı. 

Müslim - Eğer Kııreyşilerin reisi olmak istiyorsan benim ha
liimi falan mevkide doksan kişi ile beklemekte tilan (Hiiseyin) e an· 
1at ve ona geri dönmesini söyle: 

Sözünü bitirdikten sonra vali tekrar. boyuunun vurulmasını 
~şaret etti. Amr hu sefer Uheydulla~'a döne~ek sordu: 

- Müslii?'i~ kulağıma neler söylediğini b~liyor musun? 

-Hayır. 

- Bana Hüseyin'in 90 kişilik bir kuvvetle falan mevkie yetiş· 
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. miş olduğuudan hahisle geri · dönmesini tavsiye etmek:liğimi ve 

kendisinin ölüm halJerini ona ulaştirniaklığımı rica ediyor. tJ1Jey
dullah cevap verdi : . 

- Sen bu işte aracı olduğun için Hüseyin'i hvraya getirmek 
vazifesi de sana· düşer. Senden başka hiç kimse ona ka~~n durmak 
istemiyor, dedi. V e. Hüseyin'i yakala:ttn"mak üzere tertip ettiği as

' k-eri Amr'ın kumandasında yola çıkardı. 

Öte· ta,rafta meseleyi haber alan Hüseyin geii dönmek ist~di. 
Fakat yanındaki arkadaşlarmdan ve adı geçen Müslim'in kardeşle
rinden' (lJkayl) oğullarından heş kişi buna yanaşmadılar,· Nasıl dö-, 
nebiliriz? Kardeşimiz öldürüldü. Her taraftan gelen itimada layıle 
mektupl:irda ise halkın sana hiat ettiği anlaşılıyor, dedü.er. 

Hüseyin, öteki arkadaşlarına, Tanrı'ya and olsun ki dedi hen hrr 
yoldaşlardan ayrılmayacağım.. Nihayet Kerbela çölünde (Said oğl~ . 

. Amr) bunlara yetişti. Askerine arkadan kendisini takip etm~inr 
aöyledi. 

Hüseyin, Amr'e şu tekliflerde bulundu: Benim için şu üç yol
dan birini kabul edin : ya bırakın geldiğim yoldan geri döneyim" 
ya beni Yezid'in yanına götürün, elimi ·onun eli üzerine koyarak 
hiat edeyim, yahut bırakın gaza tedarikimi göreyim ve bu .uğu:rdıL 
öleyim. · 

Aıur Hü&eyin'i Yezid'in yanına götünnek istedi. Fakat Şemr; 
hin Zilcevşen) mel'ılnu ileri atıldı. ffiu Tanrı seni düşmana muzaf-' 
zer kıldığı halde o hala emrine boyun eğmek istem~yor. Hüseyin'i 
emirlerine itaata meclmr et! 

Amr, bu hainin sözünü·dinledi. Hüseyin;e gönderdiği hir. ulak,
la her üç teklilin de kabul edilemiyeceğiiıi, ancak verilen emre ita
ata mecbur bulunduğunu bildirdi. 

Hüseyin, bu ihtarı i~itince Allah'a yeınin ederim ki; dedi, hen; 
(Mercane oğlu) nun sözüne haş eğmeın. 

' Bu ar{lda Amr çarpımayı savsakhyordu. Şemr 
dullah'ın yanına giderek meseleyi kendi istediği 
Uheydullah Şeınr'e emir verdi: 
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'Şimdi git, Amr'e Hüseyin ile harp etmesini söyle; dinlemezı;e 
<onu öldür, sen yerine emir ve kumandan ~l! 

1 
Şemr, geri dö:roımek Ubeyduhlah'ın kat'i emrini tebliğ etti. Anir 

narhe karar verdi. Yanında :KUie'lilerden de 30 nefer vardı. Bu:n

lar A1pr'in Hüseyin ile harp edeceğini anlayınca ona; Peygamber'in 
torunu _senden üç tekliften birinin kabulünü istiyor. Halbuki sen 

lmna yanaşınıyorsun, diyerek Anır'den yüz çevirmiş, Hüseyin ta
·rafına geçınişlerdir. 

' Artık ~arpışma başlamlştı. Şam'lılardan .biri (Ali oğlu Ha-
,_.aıı) m • henüz çocuk denilecek bir çağda bulunan · oğlu (Abdul
lah) ı, (Hüseyiıı'in yeğeni) bu sırada cenk meydanında görmüş, 

höyle hir civanı öldürrneğe kim kıyabilir, demişti. Diğer bir Şam'lı, 
· ·~ halde ne yapmalı? Onların hepsini bu suretle· kuı·tarnıalıdır, di
j"eı·ek h ir hamlede kılıcını in dirmiş .; o mazlumu yere sermir;ıtir. Ya· 

Talan~n Abdullah, Hüseyin'e Amca diye bağınl'ken bu sesi işiten 
Hüseyin: :Yavruın sesini iş~tiyorunı. Fakat ne çare ki amcanın dostu 

.-az, düşmanı çoktur, deın~kle beraber reğeiıinin canına kasdeden 
lıaine indirdiği bir darbe ile elini düi!ürmüş,· ikinci hir vıiTuşla da 
~canını cehenneme göndermii!tir; Cenk şiddetlenmişti. 

:(Abdül'aziz oğlu Ali) diyor ki: 

«Hüseyin, Amôn kendisiyle harp edeceğini anlayınca arka
.aaşları arasında ayağa kalktı, Allaha hamd ve senadan sonra şu 

· hutheyi okudu~ ' 

Gördüğünüz işler başıma geldi, düny~ 
Thğı:uluk ar'kasını çevit!li; yüzünü ekşitti. 

değir;ıti ve başkalaştı : 
Dünyadan .ancak (Ah-

nes) in çanağındaki artık kadar bir nasibimiz kaldı, hayat (>imdi 
~orak bir y~yla gibidir. Görmüyor musunuz ki -artık hak ile amel 
~dilmez, hatı1dan sakınılmaz 6ldtı. Ş.imdi mürnin olanlar için yüz· 

lerini Tanri'ya, ölüme çevirmek gerektir. Ben ölümü bir saadet;_ 
·. zalimler için ae y~şaınayı~ zillet ve 'nedamet görüyorum.» 

1 Çarpışma çok sert oldu. Amr, tarafından (Enes oğlu Sinan) Hü

seyin' e öldüriicü hir darbe indirdi. Henüz son nefeslerini verirken 
Himeyrilerden (Y-ez'id oğlu Havl;i) Hüseyin'i şehid etmiş, başını 
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keserek (Ziyad oğlu Uheyilullah) a götürmÜ§ ve şu me\lldeki şiiri: 
okumuştur: 

« Üzengilerimi altun ve gümüşlerle tehcil et. Perde arkasindaki 
meliki he~ öldürdüm. O~melik ki: Anası ve l1ahası yönünden Tau

. rı'nın hayırlı kullarındandır.» 

Uheydullah Hüseyin'in kesik başını gördükten ve bu şiiri din
ledikten sonra öfkelenmis, mademki anası ve h~hası• tarafındaa 
Tanrı kullarıinn hayırlısı. idi, niçin öldÜrdiiı'l? diyerek (Havıt) nin
boyuunun vurulmasını emretmiştir. 

Hüseyin'in şahadıeti; 61 :::;:: 680 senesi Muhatreni ayını:n onuııcu 
Cuma günü Kerbela'da olmuştur. Do~m tarihi 4-= 625_senesi.Şa
han ayının beşinci ·gününe rastlama~ına göre 56 yaşuı:"~a idi. . . . 

(Ebu Ubeyd) şöyle anlatmaktadır: 

Ali'niİı, oğlu Hüseyin ile (Hazzamülkilabiye) nin kızından' doi
nıuş olan (Osman), (Ehuhekir), (Cafer)', (Abbas) adındaki diğcı-
oğullan ~hid düşmüslerdir. . . 

.• , t 

Yine Hazreti Ali'niı,ı başka bir kadından ~oğnı.uş' olan {İbrahiılÜ 
ve bunda~ önce sözü, geçen Hasan'ın oğlu (Abdullah) ve Hüseyitl'i 
geri dönmekten alıkoyan (Ehutalih oğullarından lJkayl) in beş oğİU' 
ve'Ehutalih oğlu (Cafer) in çocukları {A'Vll) ve. (Muhammed) ve Ha
şim oğullarından üç kişiden ibaret ce~an 17 nüfus ile Haşim oğul; 
larından J2 çocuk şehid ve esir düştüler, Şehid Hüseyin'in ikioğlu 
(Muhammed) ve (Ali) ile kızı, (Fatıme)) de bu Çocuklar arasınd;., 
idi. 

KUfe valisi Uheydullah, şehid- Hüseyin'in kesik başı ile alınam
esirleri Yezid'e gönderdi. Başı önüıie koydukları zama!l (Hasiu 
bin Hamalıinıilmezeni) nin şiirini taruıiı" ile: 

«Bize isyan ve zulüm' eden d~ğerli insanların kafalarını patla
tacağız» mealinileki heyti iiışad etti. Esirler arasında bulunan·i ~e-- ·· 

hid Hüs~yiiı:'in oğlu Alihu beyti i~itince, Allah'in kitabındaki yii-1 

oe hikmetlere uymak ~iirden daha ·iyidir., Çünkü;: illu Tann: 

«Size yer yüzünden veya nefislerinizd{m erişen bir . musibet 
. yoktur ki Allah, sizi yaratıiiazda~ önce onu takdir" levhası~d~"~yaz
mıış olmasın. Bu da Allah'a kolaydır. Bu nııısihetTerin. evvelde~ı. 
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takdir edilmiş ve alnımza yazılmış olduğunu bilip elde edemedi
ğiniz şeylerden dolayı ye'se kapıimamanız ve elinize giren nimet-· 
lerle de öğünmemeniz için size bildirdik. Allah diinya ni1:9-etiyle 
kurulanları sevmez.» buyurmuştur. 

H~seyin oğJu Ali bu ayeti okuyunca Yezid, büyük bir öfkeye 
kapıldı. Elini sakalına götürerek düşünmeye vardı. Sonra Ali'ye 
cevap olarak Bu ayetten başka IDu Tanrı senin ve baban gihilerin 
hakkında: 

«Size erişen musibetler, kendi yaptıklarınızın cezasıdır. Allah, 
kullarınıli bir ç;.k suçunu' bağışlar.» meaJindeki ayeti de buyur
muştur. Sözleriyle karşılık verdi~ Sonra yüzünü Şam'lılar tarafın~ 
çevirerek, bn kavm hakkındaki re'yiniz nedir? diye sordu. Harici
lerden biri : 

«Soysuz· köpekten yavru· besleme» dedi. Yani bunların sürüi
mesi lazı~geldiğini anfatinak istedi. Orada hazır bulunan (Beşi~i 
Elisari oğlu Nuinıan) söze karıstı. Ey ruüminlerin ulusu; dedi. Sen 
Şu cihete dikkat et ki; e~er Pe;gambeı· bu sılatta sağ olsaydı onlara 
iıe yapardıysa sen de hakl~rında aynı muameleyi tatbik et. Y ezid, 

. doğru söylüyorsun d'edi. Esirlerin 'bağlarının çözülmesini, iyi bir 
yerde ·misafir edilmelerini, elbiseler tertip edilmesini ve tam bir 
hürmetle . tekrar Me'dine'ye gönderilmelerini ·. enıretti. 

Yezid, önce de söylediğimiz gihi,64 = 683 yılı Rabiül'e-vvel 
ayı ortasında (Humus) şehirlerinden (Havvatin) denilen yerde öl
dü. Oğlu Muaviye II namazını kıldırdı. Halifelik müddeti 3 sene, 
9 ay, 26 gün sü~üş; 38 yaşında ölmüştür. 

lll 

Muaviye II devri 

Yezid öldükten sonra yerine oğlu Muaviye geçti. 64 hicret yılı 
Rabiül'ahir ayında halifelik makamını iııgal eden Muaviye henüz 
21 yaşında idi. Babasından sonra 40 gün yaşadı. Halifelik miiddeti 
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de bu kadar devam etmiştir. BU" müddet içinde de g(izlerindeki has• 
talıktan bir tarafı görememiş, evinden dışarı çıkmamıştır. Ölümü 
yaklaştığı vakit ailesinden birisini halifeliğe namzed göstermesini 

teklif ~ttiler. Şu cevabı verdi : 

Hayatımda Halifelikten bir fayda göremedim. Ölümüm sıra
sında ne yapabilirim? (Ümmiye oğulları)·· halifeliğin şerhetini iÇti

ler, .tatlı günlerini yaşadılar, ben acılarinı tattım. Fakat, mademki 
ölüyorum (Ukbe oğlu Velid)· namazımı kıldırsın, (Kays oğlu Dalı-

. hak) halka İnıanilık yapsın, hen öldükten sonra da bir halife seç

sinler. 

Muaviye öldügü zaman Velid ile Dalıhak vasiyetini yeı·ine ge

tirdiler, sonra (M~rvan) ın devri başladı. 

İkiıici Muaviye'nin ölüm haberi memleketin her tarafına ya
yıldığı ve halifeliğe kimseyi taY.siye etmediği anlaşıldık-tan sonra 
(Mıs.ır) ve (Ürdün) halkından başka bütün İslam ülkesi tamamİyle 
(Zill:ieyr oğlu Abdullah) a hiat ettiler. O da (Kays oğlu Dahhak) i 

Şam emirliğine tay1ıı etti. G~rek Ümmiye oğulları ve gerekse Şam 
büyüklerinden (Zenbağ oğlu Rııh) gibi ileri gelen bazı kimseler bu 

. hiate yana§madılar. Aralarında riıiizakereye koyuldular: 

Bu saata kadar içimizden bir Padişah vardı. 'Şimdi saltant biz~ 
den Hicaz'lılara geçti. Bu hale asla razı olmay~lım,. dedile:t. Bu 

sözleşmeden sonra hemeri aynı gece hirinciY ezid'in diğer oğhı Ha
lid'in yanına gittiler ,ona : 

<<Başını kaldır, etrafta olup biteni göz onune getir, biz sana 
hiat edelim. Tilki Hilafet sizin hanedanınızın elinden çıkmasın» 
gibi tavsiyelerle teşvikte hulundular. Halid: Bu iş için Tanrı'dan is~ 
tiharede bulunmaklığını gerektir, cevabını verdi. Bu heklenilme
yen cevap karşı>;ında Halid'in yanından ayrılan Şam'lılar, bu adam 

henüz çocuktur. Bundan bize hir fayda gelmez, diyerek (Saidül
iisi oğlu Amr) in yanına gittiler. Meseleyi ona da açtılaı·. (Amr) 
Halifelik 'için hüyük hir heves· göst~rdi. · Şam'lılar Amr'in yanın
dan ayrıldıkÜn ve onun hu hususta beslediği şiddetli arzuyu hisset
tikten sonra ona da güvenilemiyeceği mütalaaasındabulundular. Bu; 
sefer (Hakem oğlu Mervan) a müracaat ettiler. Alıvali aynı. şe

kilde ona da anlattılar. Mervan, yapılan teklife karşı: 



«Tanrı'dan istihare edin, dileklerinizi ondan dileyin; olaki Yü
·ce Peygamber Hazreti Muhammed'in ümmeti için Allah ~n uygun 
ve en adaletli bir halifenin intihabını işaret buyurur» re'yinde bu
lundu. 

Zenbağ oğlu R~h, .sö~ aldı: Bizim 400 kişi kadar taraftarımiZ 
Yar. Bunlara tembih edelim, yarın mescidde her tarafa dağıls~nlar~ 
~en de oğlun Ah dül' aziz' e söyle, hutbe okusun, halkı senin adına bi
ate. davet etsin. Mescidin her tarafında yer yer tertihat almış olan 

400 kişi her köşed~n tasdik sesleri yükseh~inleı:. Herkes bütün aha
linin, ittifakla ·senin halifeliğini istemekte olduklarına inanacak

lardn. 

Ertesi gün mescidde toplanan halka, Abdül'aziz hutbe okudu. 
Tanrı'nın kutlu adına dua ve senadan sonra halifelik makamı için 
(Mervan) dan daha değerli kimse yoktur. Çünkü o (Kureyş) kahile
sinin büyüğüdür ve bugün hepiniz katında faziletleri aşikardıı•. 

Tanrı'ya iyi kulluk yapmaktan başka bir işi yoktur: Eğer Halife-
. lik poetuııa oturursa adiileiten başka bir şeyle uğraşınaya~aktır; gi

hi sözlerle babasını öğdü. Mescidde dağınık hir halde yer almış 
olan 400 ki~i her bucaktan (Evet, doğrudur, münasiptir) seslerini 

yiikselttiler. 

Yezid'in ikinci oğlu Halid atıldı: Bu hi yle bu' gece tertip edil

miştir,. dedi. Fakat hütün halk Mervan'a hiat ettiler. 

IV 

Ha.kem oğlu Mervan 

Mervan~ın halife intihap edildiği ·haberi her tarafa yayılınca . 

(Kays oğlu Dahhak) asker topladı (i\ierci Rahit) denilen Rahit 
yayiiisına doğru yürüdü. Burada (Humus) ahalisinden (Haris oğlu 

Vefr) ile (BeŞir oğlu Nuınan) ve diğer hüyükler de onun etra!:?a 
toplandılar. 60,000 asker yığıldı. Diğer bıraftan Meı:van da (Um
miye) ve (I{elb) oğul1ariyl:e (Gassan), Sekkasek)., (Tay) kaJJilelerin-
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den beşbine yakın asker devşirdi. Ayrıca (Ziyad oğlu Ubeydullah} 
da· ikibin siivari ile arkadan yetişti; Dalıhak'in müıııessilini Şam, 

dan çıkarmış olan (Enis oğlu Zeyd) ~e bütün mühiııııuat ve lı...tıv
vetleriyle Mervan'ın imdadına koştu. Hepsi on üç -hin kiş~yi bulan.
bu ordu Mervan'ııı etrafına toplanmıştı. . Her iki ordu karşılaştı. 
(Merci Rahit) mevkiinde yirmi gün ~enk ettiler. Nihayet· tedhiı-
li ve akıllı bir zat olan (Ziyad oğlu lJbeydullah) Mervan''a şu tavsi· 
yede bulundu: 

Dalılık'in askeri pe~ çok, bizimk! azdır. Onunla ç.arpışmaya. 
devall!- edemeyiz. _.Bana kalırsa bu işin biricik çaresi onu bir haı·p· 
vyunu ile aldatmak tır. Büyük Peygamber'in buyurduğu. gibi «Haq~ · 
hiyledir.» Bu işin çrkar yolu Dalıhak'in yanına bir elçi göndeı"llle~=
ve (Zübeyr oğlu Abdullah) narnma hiat ettiğimizi kendisine bildi-r
mektir. Bu telÜif üzierine onlar da birimle harp etmekten geri du-· 
racaldiırd1r ~ 

Mervan bu tavsi~e dairesillde hareket 'etti.. Zavallı Dalılıilk 

düşmanın dolahından gaflet etmiş askerini geri çevirıniş:ti. Mei-vı:nı. 

askerleri geri dönen düşmana ansızın haskınlar yaparak şiddetli bir 
h.arekete geçtiler. Mervan, askerinin yüz geri etmemesi için atın
dan -inmişti. O arada (Dahhaak vuruldu:. · Ordusu d'ağıl~·ı: O giinc 

Dalıhak'in ordusundan 308 kişi öldürüldü. Mervan'ın oğlu ( Abditir
aziz) de bu çarpişmada ölmüştür. 

Dahhaak'iu ·ordusu hozguııluğa yüz tuttuktan·. sonra Mervalil,. 
kaçan askerlerin . artık takibinden vazgeçilmesini emretti. Kendisi. 
doğruca Şam'a. yürüdü. Muaviye'nin sarayına indi. Ordnsundaki .. 
cemaat ona: Senin için (Y ezid oğlu Hal!d) . den başka kimseden ko'l,'s-: ;· 
ku yoktur. Ancak maslahat icabı onun a~asiyle evlenmek gerekti•r,~i. 
dediler. 

Mervaıı bu tavsiyeyi yerine getirdi. . Bu hadiselerden sonra. ye-
ni halife ·(Mısır) seferine yoHandı. Bu sefe~ için ö~ey oğlu Ha· 
lid'den ödünç silah ve mühimmat aldı. Mısır"ı fetlle'tti. Pek çok 
insan öldürdü. Tekrar Şam'a döndü. 

Halid, vaktiyle ödünç olarak .vermiş olduğusiHih ..-e mühinımatı. 
övey babasından geri istedi, Mervan iade etmeğe yanaşmıyordu. 
Halid, fazlaca ısrar gösterdiğinden Mervan ~u_ hareketinden· müte-
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essir olarak çirkin eıözlerle övey oğluna sogup saymıştı. Hakareıe·
uğrayan Halid anasına ş:ikayette bulundu. Anası Halifenin hare-· 
ketlerinden zaten kızgındı. 

Mervan, o geçe evine dönüp yatmıştı. Halid'in aniısı Cariyelere-~ 
verdiği bir talimatla;· elbiselerini uyuyan Halifenin yüzüne kapa
yarak yatakta öldürmelerini emretti. _ Halife Mervan bu suretle~ 
65 inci hicret yılı Ramazanının üçüncü gecesi öldürü~dü. 685. 

Yaşı 71 re yaklaşmıştı. lialifelik inüddeti dqkJ?Z ay, 18 gün sür-
müştür. Katibi (Serhun 'Rumi)', teşrifatçısı, anicası oğlu (Ebu Sü-
heylüFesved), veziri (Kaysiyiilgassan oğlu Yahya) idi. 

V 

Mervan/ oğlu Abdülmelik · 

Künyesi, (Ebülvelid = Velid'in babası) dır. Oğullarından dÖrt 4 

kişi yani, (Velid, Süleyman, Y ezid III ve Hişşam) halifelik _maka- -
mını işgal etmiş oldukları için ona (Ehül'emlak = Melikler baba:- -

. sr) da derler. 

Anası, Ümmiye oğlu, Ebil'iis oğlu, Mugayre oğlu _ MuaViye'nm r 
kızı (Ayşe} dir. Babası. Mervan öldükten sonra halk, Abdülmelik'e-
biat ettiler. Yirmi bir yıla yakın bir müddet. halifelik yaptı. Hic- · 
retin 86 inci yılında öldü. . 705. Medine kapısı dışında defnedildi; ·. 

Abdülmelik'in halifeliği 'günlerinde, rumca v<:ı farsça \bir. çok~ 
eııerler, arap diline çevrilmi~rir. Rumca metinleri (Hüseyin) in am.t. 
cası oğlu (Sad) ın oğlu (Said) vıe farsça eserleri de (Abdurrahman:: 
oğlu Salih) tercüme etmişlerdir. Bu Salih'in oğnlİarı, halifelik Ab-
haşil~re ··geçtiği zamaı:ıa<kadar -hilafet işleri1:ıin mütevelli,.ir idiler.~ 
Bunlardan ileride kısaca bahsedilecektir. 

Ahdülmelik'in 16 oğİu kalmıştır. Bunlar (V eli d~ Süleyman, . 
Büyük Yezid, Hişşam, Ebubekir, Müslime, Sadül'hayr, . Abdullah, 
Anbese, Ra~ .. ıu.::,--.d\(~nzür,·-Bii-yük-.Mervan, ·.((:üçük Mervan; Küçük. 

-.Y.e~d, Muaviye, Davud) dur. 



,\ . 

Küçük Yezid ile Muaviye Yf) Davud'un çacukları olmamıştır. 

'Abdülmelik 63 yaş yaşadı. Ölürken en büyük oğlu .(Velid} i kendi, 
sine veliabd intihap etti. Ona: «Ben ölüyorum. Beni mez'tra koy
duktan sonra. cariyeler gibi gözlerini ıslatma, y;ıni ağl~ma: Fakat 
belini pek bağla, işinde sebatlı ol;. halka 'karşı kaplan poş~a giyin. 
Her kim sana and içerse· sen de kılıcına and iç.>> sözkriyle öğüt 

-verdi. 

VI 

Abdülmelik oğlu Velid 

Bahası t~rafından soyu bellidir. Anası (Veliide)• Huzeymetür
.. anbesi oğlu, Haris oğlu, Harbi oğlu Abbas'ın kızıdır. 

· 86.ıııcı hicret yılının Şevval ayı ortal'innda (705) halifelik ma
.. karnma ,()turmu~, 1)6senesi Rahiül'evveliuin ortasına rastlayan pazar 
giinü ölıniiştüı: (714). Hükiimd~rlık-miiddeti on sene, bir ay.dır. öl~ 
düğü zaman 41 yaşında idi. . 

Aşağıda gös·t:erildiği üzere 19 oğlu vardı. (Ahbas, Abdül'~ziz, Mu-
-baınmed,Aııhese, Ömer, B~şer, Ruıh, Temam, Halid, Müheşşir, Hur
ı·eın, Yezid, Y~hya, İhrahim, Ebu Uheyde, Mesrur, Mansur, Muham
med, Sadaka). Bunların en büyüği~ (Ahhas) idi._ İ'<lerinde Ebu. 
Uheyde 1zayıf l)ir adamdı. Bunun Çocukları arasında (İhrahim) ha
life olil~: Sonra .lerketti: Makamuiı kardeşi Yezid'e ,hıraktı. Yezid 
kabul etti ise de bir ay sonra o da vefat etti. 

· 'Velid'in oğlu (Temam) da zayıf idi. Diğer oğiu Mesrur <;<>k 
zahid bir adamdı. Amcası (Ha~ac) ın kızı ile evlenmişti. (Beşer)
pek üömerd, (Ruh) bilgiıı, (Abbas) çok yiğit ve erkek bir zattı. 90 

· oğlu oldu·. Bunlardan 60 kardeş babalariyle beraber ata hiner ve 
]Jirlikte yürÜrlerdi .. 

Halife Velid'i babası Abdiilmelik çok severdi.' Bu sebepleonu 
muall.inre vermedi. Fakat kendi kendiiıe yetişmiş, arapça çok gü~ 
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zel şiirler söylemiştir. Bir gün· uş~kl;mndan birine hana (Salih) i· 
ç{lğır diye emretti. Uşak, Salih kelimesini . liigat manasın:ı alarak 
(Ya Salihan} yani ey iyi adam,. diye seslendi. V eli d, h ir (E lif) ek
sik söyle dedi. - Arapçada, çağırılan' şahsın ismi· sonuna elif ilave 
edilmez- Uşı:ık; ey miinıinlerin ulusu, sen de bir (Elif) fazla s'öyle; 
cevabını verdi. Bu hareketiyle halifeye, bana iyi bir adam çağır; de
mesi iazınıgeldiğ-ini anlatmak istemiş, bu zarif nükteyi kasden yap
»nştı. 

Derler. ki Velid, Şam halifelerinin en faziletlilerinden dir. Her 
~eyden evvel onun hükümdarlık çağiarinda bir çok y~rler fetlıedil
miştir. Bütün varlığını Allah yolunda sarfederdi-, Bu güne l-:.adar 
bir misli daha meydana getirilememiş olan Şam (Emeviyye) cami
ini o yaptırmış, Medine mescidiııi tamir ettirmiş, İslam memleket
lerinde bir çok minherler kunnuştur. Sitkatlara, cüzzamlılara 'oka-
dar İhsanlarda hulunmuştur ki halk arasında dilencilik kalmamış
tır. Her meclise h ir hizmetçi, her kalırisıana bir bekÇi koydur du .. 
Bazan bir bakkal dükkanının önünden geçerken eline bir deste te-· 
re otu alır, bunun· kaç kttruş olduğunu sor ardı. Bakkal bir pUl is
terdi. Halife; fazlaya sat ki para kazanasın, de'rdL Bir gün bir 
muallimin yanına gitmiş, önünde bir kı~· çocuğunun ders okuduğu-
nu görmüştü. Muallime sordu : 

~Bu çocuk burada ne yapar? 
Mualli~ cevap verdi: 
-,- Kur'an öğreniyor. 
Velid ilave etti : 
- Kur'an öğrenen ç~cıık1arırt bundan daha küçük yaşta olma

lah gerektir. Hulasa Velid'in güzel ahlakı, cömertlikleri her türlü. 

tlliwirin fevkinde idi. 

VII 

Abdülmelik oğlu Süleyman 

Abdiilmelik oğlu V eli d, ölürken kardeşi Süleyman' ı kendine 
veliahd intihap etti. 96 ıncı hicret yılı Rabiül'evvelinde .(714) hali-



· feliğe geçen Süleyman 97 sene8i Safer ayında (715) (Dahık) meyki
'inde öldü. Hililfet müddeti iki sene, iki ay devam etmiş, 43 yaşın

·'lla ölmüştür. 

Süleyman~ gayet tatlı sözlü, güzel yüzlü hir halife idi. Çölde 
'(Ahes oğulları) oymağından olan dayıları yanında terhiye görmÜş· 
tü. Bir gün hayatının son güiılerinde, güzel bir sarık sarmış, güzel 
elhise giyinmişti. Cariyesine sordu:· Bu kıyafeti iıasıl huluyorsun? 

· "Cari ye, çok güzel, dedi, ve halifeye şu nıealdeki şiiri okudu: 

«Eğer Eaki olsan ne güzel meta'sın, fakat insan için heka yok· 
tur. Sen kusurlardan uzaksın; lakin fani olduğun için hoşa gitmİ· 

··yorsun», 

' Bu heyitleri dinledikten sonra halifenin huzuru hozuldu. Bir -
'kaç gün sonra dünyadan göçtü. 

(Süleyman oğlu Mulıammed) der ki: 

Ahdülmelik oğlu Süleyman'ın hir günde yaptığını Abdül'aziz 
··oğlu Ömer bütün hayatı hoyunca yapa~amıştır. B'u iyilik Süley· 
· man'ını hir gün 'içinde 70,000 köle ve cariyeyi ,giydirip kuşatarak 
· hürriyetlerine kavuşturmasıdır. 

Süleyman'ın. (Eyüh, Ahdülvahid, Ahdiil'iiziz) · adlarında ÜÇ oğ· 

· lu olmuştur. 

VIII 

. Abdül'aziz oğlu Ömer 

Baba tarafından ,Hakem oğlu, Mervan oğlu, Ahdül'aziz' oğlu 
·Ömer;. künyesi (E u Hafs), ana tarafından Hattah oğlu, Ömer oğlu, 
Asım kızı (Ümmii Asım) dır. Abdiilmelik oğlu Süleyman, ilk önce 

'Ömer.'i, sonra da kardeşi Yezid'i· sırasiyle veliahd intihap ettiği için 
·Ömer 99 senesi Safer ayının onuucu. Cuma giinü = 717 halifelik 
makamına.oturmuş, 101 senesi Recep ayının 25 inci günü = 726 
ölmüştür. Halifelik müddeti iki sene, dört ay, 25 gündür. 



Umniiye oguilarından gelen halifelerle (Meı·van) ve (Abbas) 
o·~ulları arasında Ömer' den d~ha· adaletli, da-ha zahid kimse görül

memiştir. Beytülmalden bir akça bile kahnl etmedi. (Ubeyde oğlu 
RelJbah) der ki: ' 

Ömer, halife olmazdan önce hı;nden 900 akçaya bir kat elbise 
-satın almıştı. Elhiseyi kendisine gösterdiğim zaman çok sağlam _ 
olduğunu söyledi. Halife olduktan sonra da seki2( dirhenıe h!r kilim 
-sattım. Çok yumuşaktır, demişti. Onun merhametinin dere!.'esi- şu 
-,i)iJerle de anlaşilahilir: 

«Eğer bir kimse kendisine bir ihsanda ,bultinmakhğım imk_anı
·nı 1Jana verirse henim ona karşi duyduğum minnet onun hana ya-
pacağı teşekkürden daha fa'zla olmalıdır>) derler ki: · , 

Halife Ahdül'aziz oğlu Ö~er'in'' (Diııhem) adında bir kölesi 
vardı. Vazifesi odun taşımaktı. Bir 'gün sordu: 

- Ey Dirhem, halk dLşarıda neler söylüyorlar? 
Dirhem cevap verdi: 

- Halkın söyledikl~ri"şeylerin hepsi hayırdır. Hensi de rahat 
v<o huzur içindedirler. Zahmette olan kimse varsa o da seninİe he-. 
'ni m·. 

Halife sordu : Niçin? 

Köle anlattı: Sen halife olmazdan önce hana güzel elhiseler, 
,'iyi atlar verir,, lezzetli y~mekler yedirirdin; Halife olduktan sonra 
benim refahını daha ziyade yoluna girecek yerde şimdi bütün o 1ıi;
-ınetlerden mahruill kaldım. Odun taşımak mevkiine düştüm. Sen 

.de başını derde -soktun. 

Halife köleye dönerek: 

Seni şimdi aza d ediyorum. Beni kendi halime bırak; A·Hah sa.: 
~a başka bir kapı açınca ya kadar kendine bir iş ara! 

Abdül'aziz oğlu Ömer'in ölümünü şöyle anlatırlar: 

Abdühıielik oğlu Süleyman ölürken kendisinden sonra Ömer'iıı 
-ve Ömer'den sonra da Ahdülmelik oğlu kardeşi-(Yezid) in halifeli-· 
ğe getirilmesini vasiyet etmişti. Ömer, iki sene küsur ay halifelik 

. ·vaptı. Bu sıraJa Y ezid, Ömer'in ne zaman öleceğini ve kendisinin 
, halifelik postuna .ne .zaman .ot~racağını, düşünerek üzülüp durn-



yo:rdu. ffalifertin hizmetçilerinden birini elde etti. Ona biraz zehir 
verdi. Ömer, (Humus) un (Deyri Sem'an) kasahas~nda. bulmıduğu 
sırada bu hizmetçiden hir lJardak su istemişti. Hizmetçi, kadehi su 
ile doldurdu, JJaş parmağının tırnağı: altında sakli ,bulunan bir mik
tar zehir parçasım bir aralık parmağını suya hatırmak suretiyle· 
kadehin içine hırakti. Bu hadise Ü.zerine Ömer, orada lıastalandı. 
Bir hafta yattıktan snura Tanrı'nın rahmetine kavuştu. Yezid de 
hu suretle halifelik postuna kondu. 

IX 

Abdülmelik oğlu' Y ezid II 

B;ıhası tarafından· soyu yukarida bildirilmişti. Anası Muaviye· 
oğlu Yezıid I in kızı (Atike) dir. 

Y e:tid, 101 senesi Şah an ayını!! 25 inci Cuma ·günü· hilafete geç
miş, 105 senesi Şahanının 25 inci Cuma günü = 723 JBelka) şeh

rinde ölmiiştü~. Halifelik müddeti dört s~ne, hir aydır. Öldüğünde 
34 yaşında idi. . · 

On oğlu var idi. Bunlar: (Velid, Yahya, Ruh, Abdullah, Ön).er,. 
Ahdüicehhar, Süleyman, Ebu Süfyan, Haşim, Da'vud) tur. 

(Bekar oğlu Zübeyr) diyor ki: 

Abdülmelik oğlu Yezid, k~rısı (Habahe) yi iftat derecede se
, verdi. . Kadın ansızın hastalanılı ve öldü. Y ezid, üç gün kadının . 
başina kapandı. Onu mütemadiyen öptü. Üçüncü günü kendisini . 

, zorla ~yırdılar. Cenazeyi naçar götürüp defnettil'er: Yezid, cenaze-· 
nin önünde yaya yürüyor, ağlıyordu. Nih.ayet 17 gün sonra kendisi 
de sevgilisine kavuştu. 

· Abdülmelik oğlu Hişşam 

Yezid öldi!kten s~nra kardeşi (Hişşam) 105 yılı Şahan ayının 

25 inci Cuına günü hilafete geçmiş, 125 senesi Rahiül'&hirinin 27 in~· 



.ci Çarşamba günü ölmüştür. Halifelik müddeti 20 sene, yaŞı 35 
idi. Onbeş oğlu ~ardi. Adları {Muaviye, Halef, Müslime, Muham
nıed, ·Süleyman, Said, Abdullah, Y ezid (dilsiz di) , Mervan, İbrahim, 
Miinziir, Abdülmelik, Velid~ Kureyş, Abdurrahman) dır .. 

XI 

\ . 
· Yezid Il oğlu Velid IT 

Abdülmelik oğlu Yezid II öldüğü vakit kendisinden sonra kar
-deşi (Hişşariı) ın ve Hişşam'dan sonra da oğlu (Velid) in halife in
tihap .edilmesini v:iııiyyet etmişti. Hişşam'ın ölümünden sonra Ve
lid' e hi at· olundu. 

Velid 125 yılı Rabiül'ab.irinin 27 inci günü halife seçilmiş, 126 
senesi ·Cem&ziyel'ahirinin 27 inci Perşembe günü (Tüdmü~) e bağlı 
{Bahra) ~~vkiind:e öldürtüın:ıüştür. Halifeliği bir sene, iki ay sür
dü. 45 yaşında. katiedildi (744). Halifenin öldürühnesi sebebini şöy· 

le anlatırlar : 
. . 

Velid, ş ar aha çok düşkün ve av meraklısı idi. Gece .gündüz içki . 
. -ve av peşinde dolaşır, daima kırlarda gezer, halktan uzak yaşar dı. 

Bu hali halk arasında lioş görülmezdi. Bir gün ahali gizlise gidip 
.amcası (Velid) in oğlu Yezid'e biat ettil~:r. Velid'i ()ldürerek yerine 

(Yezid) i getirdiler. 

xn 

Velid I oğlu Yezid ın 

· Babası Abdühnelik oğlu V eli d I in ~oyu yukarıda gösterilmişti •. 
Ana&ı vaktiyle (Müslim oğlu Kuteybe) tarafından ~(Horasan) da 

. • f 

-esir edilen son Sasaniler hükümdan (Şehriyar oğlu Yezd Cürd) ün · 



1nzıdır. {Kuteyhe) h u kızı {YusUf oğlu Haccac) a göndermiş, o- dar 
· halife Abdülmelik oğlu Velid I re hediye etniişti. 

Yezid Il (126) 8enesi Recep aynıin ilk günü = 744 Hüafet ma
kamına oturmuş, aynı senenin· Zilhicce ayının altıncı günü ölmüş
tür. Halifeliği beş ay, 20 gündür. Yaşında ihtilal vardır. Bazilan 
35, bazıları da 39 yaşında oldu~nu söyhrler. Fakat 40 yaşına var-
madan öldüğünde söz birliği etmişlerdir. . 

XIII 

Velid oğlu İbrahim (1\'lahlft' halife) 

12 inci halife Yezid III (Kaderiye) mezhebine gii:miŞ,ti;. Bin 
mezhebi yayan feylezof1arın telkinlerine iman ediyordu. Sağlığında, 
halifelik makamını (Ahdülmelik· oğlu Said} e terketmek niyetinde: 
idi. Kaderiyeci.ler Yediz'in kardeşi İbrahim• ile uyuştula~. Çünkü,. 
Y ezid' in halifeliğe Said' i geçirmek istediğini~ öğrenmşlerd. Bunlar~
aralarında -söz hrliği yaparak Yezid'e d'ayattılar;. ona:: 

Halifelik için kardeşin İbrahim'i; amfan sonra, da (Haccac oğluı: 
Ahdül'aziz) i namzed göstereceksin; sen istersen de istemezsen de-

. ' ' 
hu iş böyle olacaktır, dediler, Yezid, Kaderiyecilerin hu.ısrarı üze--
rineİbrahim'i veliahd gösterrneğe :ınecbıı;r kaU:lıı. 

İbrahim hallfe oldukılın sonra Iıa-lk a;asında ittifaksızlik baş. 
gösterdi. Bir kısmı onu kabul ettilerse d'e büyük bir ekseriyet is
temedi. Bu anlaşamamazlık dört ay kadar sürdü. Ntrticede İbra
him'in halifeliğini tanıyan kalmadı. Bundan sonra Hakem oğluı: 
Mervan)ıi torunu .(Muhammed oğlu Mervan) ortaya atılarak İhra

, him'i halifelikten düşürıfü, {Haccaç oğlu Ahdül'iiziz). i öldür:dü,.. 
Kendıisi de hu suretle hilafet makamına oturdu; 

XIV 

Muhammed oğlu Mervan· If 

V eli d oğlu İbrahim hal'edilmiş, Haccaç oğlu Ahdül'aziz öldü~
rülmüştü. Mervan II (127) senesi Rabiül'ahii:· ayında hilafet işle-
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!!.rini eline aldı {745). Bu ma:kamda beş sene, ori ay, on gün kaldı. 
"60 sene yıitıamıştır. -Dokuz oğlu ·vardı, adları: 

(Abdülmelik, Muhammed, Ab~ül'aziz, Abdullah, Ubeydullah. 
.A}Jan, Yezid, Muhammed'ülasgar, Ebu Osman) dır. 

132 = 75<ı senesinde (Ebu Müslim Meruzi) nin kumandasında 
((Şam) ve (Horasan) halkından hir cemaat Mervan'a karşı ayaklan· 
<dılar. (BuŞir) mevkiinde her iki taraf harbe tutu~tular. Ar-alarında 
-lıirkaç gün devam eden,muihllrebe neticesinde Mervan'ın ordusu bo

:zuldu. 132 senesi Zilhicce ayının 24 üncü günü kendisi de öldü
xüldü. ' Oğullarının her biri bir tarafa kaçtılar. Bunlardan (Abdul
]ah) ile (UlJeydullah), (Nube) tarafına savuşmuş, bu vilayet emirin. 
·:den yardımistenıişlerdi. Emir bunları üç gün misafir ettikten son· 
cra memleketinden dişarı çıkardı. Oradan deniz yolu ile Hicaz tara
ifın,a gittiler. (Mimsur) un eline düştüler. :M:ansur, Abdullah'ı hap
:tıetti. Bundan sonra - Ümmiye oğulları devri 14 üncü halife ikinci 
~Me~vari'la somi ermiş, Peygamber vekilliği makamı olan Halifelik 
·postu (Ablms oğulJari} eline geçmiştir. 

Gecelerden 'bir ·~ece, memleketin ileri gelenleri (Mansur) uıi 
·huzurunda toplanmış konuşuyorlardı. Mansur muhabbet sırasında: 
~Ey cemaat; deui. Ummiye oğulları hafilelerinin memleketlerini ve 
~ınakamlarım kaybetınel~ri sebebi ne idi? Eğer bunun iç yüzünü 
.J:ıilenler varsa söylesinler. ·Cemaat arasından biri cevap verdi: 

. ' 
-Orilar, din işlerini hor gördüler, zevk ve eğlenceleriyle, şehvet· 

leriyle meşgul old~ilar. Timri'ya isyan ettiler. Bundan dolayı Allah 
-da onlardan o büyük nimeti geııi aldı. 

{<Allah, hir 1.:avmin ahlak ve seciyesi hozulmadıkça onlarİn mu· 
:kadderatını değiştirmez» ayeti de hu hakikatı ifade etmektedir. 

Mecliste -hazır hulunan (Ali oğln Salih), ey müminlerin ulusu, 
·dedi. İşittıim ki,_ Mervan'ın oğlu Abdullah, (Nohe) vilayetine kaÇ
:mış, vali onu hoş tutmuş, kendisinden hir 'kaç. sual sormuş. Fakat 
=Buallerine uygı.ınsuz . cevap .alınca Abdullah'ı maiyetindeki adamla
riyle birlikte me~leketinden koğmuştur ve ilave etti: Abdullah 
,şin:ıdi hapistedıir. Emir buyururaanız çağırsınlar, kendisinden ınem·. 
lekeılerinin elden _çıkması ve (Nohe) den koğulmaları sebebini so
:ırıınuz. 
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Mansur, Ahdulla~'ın hapisten Çıkarılarak yanına geiii:ilmesinii 
emretti. Bu meseleleri ondan sordu. Abdullah : Ey müminlerin ulu
su; dedi. Nohe'ye geldiğimiz zaman hana i:ri bir konak verdiler~ 
Güzel yemekler getirdiler. Bir müddet sonra güzel çehreli, ince hu
runlu bir adam gelerek yer öptü. Sedirin yanına gelmedi. Kendisi
ne; niçin sedirin üzerinde oturmuyorsun dedim. Cevap verdi: 

Ben Nohe valisiyim, ve hemen ilav~ etti. Bizim vazife~z gö
nül alçaklığı göstermektir. Onları yü~elten v~ devlet sahibi eden Al
lah'ın büyüklüğü hakkı için henden şuııları sord~: 

- Siz, milletinizde haram sayılan şarabı niçin içiyorsunuz?' 
Ben: O küstahlığı yapanlar bizim kölelerimizle nşaklarımızdır, de
dim. 

- Pek ala : nıçın ekinleri, yiyecekleri atlarınızın ayakları 'al
tında çiğnettiniz? Sizin dininizde böyle şeyler haram de~il midir? 
Ben yine cevap verdim: Bu işleri bizim kölelerimizle hizmetkarla-
rımız yaptılar. Bunlar he'p onların cehaletleri eSeridir. 

_ Tekrar sordu: Niçin: ipek ve ihrişim elbise giyiyorsunuz? Niçin 
gümüşten ve altından yapılmış hardak ve surahiler kullanıyorsu

nuz? Bunlar size haram değil midir? 

Ben · tekra"i cevap verdim: Bizim devletimiz zayıf düşünce, . 
acemlerle dost geçinmek. istemiştik. Onlar. ipek giyiniyorlar, altın~ 
gümüş eşya kullanıyorlardı. Biz de hunlarn hepsini zaruret icabı' 

yaptık. 

Bu konuşmamızdan sonra bir zaman başını öniine ~ğdi, diişün-
dü. Tekrar söze başladı: 

Her sorguma karşı kölelerimiz, hizmetkarlarıİııız lakırdısını 

tekrarladınız; başını biraz daha kaldırarak devam etti.. Mesele böy
le değildir. Siz öyle bir milletsiniz ki Allah, her ri.eyi nchyetmiş ise
ona heves ettiniz. Elinizin altında bulunan İnsanlara zulüm ettiniz. 
Bundan dolayi Tanrı mülkü sizin elinizden aldı ve size düskün1ük 

/( . 
, hırkasını geydirdi. 'Allah'ın sizin hakkınızdaki öfkesi henüz ta-
mam olmamıştır. Korkarım ki size daha hüyiik helalar erişecek. Şu
lılirada benim şehrimde bulunmanız . dolayısiyle hen de sizin yÜzu
nüzden bir felakete uğrayacağım. Misafirlik üç günd,en fazl~ sür-
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mez. Allah aşkına bu. vilayetten gidiniz; dedi. ·V e bu suretle bizi 
kapıya uğrattı. 

İşte bu vak'alaı-dan sonra halifelik ·(Abbas oğulları) na geçti. 
O zamandan yan! 132 hicret yılından ta (Hülagü) nün (Bağda) d ı 
zaptı ve halifeliği kökünden kazıdığı zamana kadar hilafet bu ha
nedanda kaldı. Bağdad vak'ası 676 = 1277 yilında olmuştur. 

Ulu Peygamberimizden sonra otuz sene müddetle halifelik ma
kamı onuu dört büyük dostu ve yoldaşı olan EbulJ:::kir, Önıer, Oıı
man ve Ali'ye geçti. Peygamber buyurmuştu ki «Benden sonra hi
lafet otuz sene sürecek, daha .sonra bu makam zalim hükümdarlar 
eline geçecektir.» 

Dört halifenin devrini takip eden 92 sene (41 • 132) halifelik 
postu ve memleket idaresi (Ümmiye) hanedanında 520 yıl da Ab. 
has oğulları'nda kalmıştır. 

Abbas oğulları halifeleri 

Sayıları 37 kişi, haliıfelik müddetleri 520 yıldır. 

l - Abbas oğlu, Abdullah oğlu, Ali oğlu, Muhammed oğlu 
(Ebul'ahhas Alidullah). 
'1 . 

2 - Muhammed oğlu, Ahdullah oğlu (Ehu Caferiilmansur) 
3 - Ahudullah oğlu (Muhammedülmehdi) 
4 - Muhammed oğlu (Muselhadi) 
5- - Muhamded oğlu (Harunürreşid) 

. 6- Harun oğlu (Mnhammedül'emin) 

7 ~Harun oğlu (Abdüllah'ilme'mun) 

8 - Harun oğlu (Muhemmed Mutesim billah) 

9 - Mutesim oğlu (Harun Vasık billah) 

10 - Mutesim oğlu (Cafer Mütev_ekkil Aleilah) 

ll - Mütevekkil Aleilah oğlu (Muhammed Mmıtasır Billiih) 

12 - Mutesinı Billah oğlu (Ahmed Müstasim Billah) 
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:ı ' 

13 - Mütevekkil oğlu, Muhammed oğlıi (Ebu Abdullah Mu-
te:z Billah) 

lah) 

14 - Harun Vasik Billah oğlu (Muhammed Mühtedi Billah) 
15 - Mütevekkil oğlu (Ahmet Mutemid Alellah) 
16 - Mütevekkil oğlu Talha oğlu (Ahmed Mutazıd Billah) 
17- Mutesim oğlu (Ali Müktefi Billah) 
18- Mutazıd oğlu (Ebulfazl Cafer Muktedir Billah). 
19 - Mutazıd oğlu (Muhammed Kahir Billah) 
20 - Muktedir 'Billah oğlu (Muhammed Razi Billah) . 
21 --;- Muktedir Billah oğlu (İbrahim Muktefi Billah) 
22- Ali oğlu (Abdullah Müstekfi Billah) 
23 - Muktedir oğlu (Fazl Muti Lillah) 
24 - Muti oğlu (Abdülkerim Tayi Lillah) 
25 - Muktedir oğlu (Ahmed Kadir Billah) 
26 - Kadir Billah oğlu ,Abdullah Ebu Cafer Kai:ır BiemrilEıh) 
27 - Ehilkasım oğlu ~bdullah oğlu (Ebilkasım Muktedi Bil-

28 ____: Mulktedi oğlu (Ebilahıhas Musta:llhir Billah) 
29 - Mııstazhir oğlu, Ehulfazl oğlu (Ehu Mansur Müsterşid 

Billah) 

3.0- ~Üsterşid Billah oğlu (Ehu Caferül'mansur Raşid Billiih) 
3İ - Mustathir oğlu (Muktafi LiemriWih) 
32 - Muktafi oğlu (Müstencid Billah) 
33 - Müstencid oğlu (Hasan Müstazi Binurillah) 
34 - Müstazi oğlu (Ehulahhas Nasırüddiıiillah) · 
35.- Muhammed ihni Nasır oğlu (Zahir Biemrilliih) 
36 - Zahir oğlu CMansur Müstansır Billah) 
37- Müstansır oğlu (Ebu (Ahmet Abdullah Müstasim Billah) 

ı 

Ebul'abhas Abdullah 

Ahhas oğuHapnın halifelik makamını elde et~esi,sehehi şu itli: 
Enıevi hanedanının sonuncusu olan İkinci· Mervarr halife olun~ 

ca, Abdullah'ın halıası Ali oğlu Muhammed, haberciler göndererek 
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oğulları .(İbrahim) ile (Ebulabbas Abdullah) ı yanına çağırmış, 
(Irak) ve (Horasan) halkının bir~ çoklariyle el birliği yapmalarını, 
bu yerler· halkının Mervan tarafİna itaatten yüz çevirmeleri için ne 

, yapmak ıi~ımg~lirsıe yapmalarını tavsiye etmişti. Bunların telkiniy
le halkin bir çoğu Mervan'ın halifeliğini tanımadılar. 

Kiife çevresinde oymak reisierinden (Ebu Selmetülhilal) İbra· 
him'i Hicaz'dan Kiife'ye davet etmiş, İbrahim de akrabasındaıi 12 

. kişi ile yü la çıkıııışti. ' Aksi bir tesadüİ olarak Mervan'ın adamla~ı 
yolda İbrahim'e rastladılar. Y~kalayıp Halifenin huzuruna götur· 
düler. Halife M:ervan İb~ahim'i öldürttü. 'Bu sefer (Ehulabbas Ab
dullah) bütün adamlariyle Kiife'ye yürüdü. Halk onun etrafında 
toplandı. 132 senesi Rabiül'ahir ayının 13 üncü günü (749) Kiife'· 

· liler Ahdullah'ı halife ilan ederek Cuma namazını onun arkasında 
kıldılar. . 

Ertesi günü Ahdull31h asker topladı. Kardeşi (Mansur) u Ir.ak 
emiri (İ h ni Mübeşşir) le harp etmek üzere (V asıt) a ve amcası (Ali 
oğlu Abdullah) ı da Mervan'la çarpışmak Üzere (Şam) a gönderdi. 
Her ikisi de yaptıkları muh~rehelenl~ ,zafer kazandılar. (Ebulab· 
has Abdullah) da bu suretle halifeliği elde etti. 

Abdullah'ın halifelik müddeti 4 sene 8 ay sürmüştür. 

2 

Ebu Cafer Abdullah'ilmansur 

İlk halife Ebulahhas Abdullah, sün günlerinde hacca gitmişti. 
Dönüşte kardeşine hir mektup ve ahidname yazarak Halife veli
abdliğine Abdullah oğlu, Ali oğlu, Musa. oğlu İsa'yı namzed gös
termişti. Büyük oğlu (Mehdi) İsa'yı düşürdü, halifeliği amcası 
(Mansur) a verdi. Mansur, vaktiyle kendi davetlerini kabul etmiş 
olan (Ehu. Müslim) in Horasan'da i~tiklal sevdası beslemesinden 
kuskulan~rak öldürttü: Sonra Hazreti Ali'nin oğlu (Hüseyin) ev· 
}adından Abdullah oğlu (Muhammed) ve (İbrahim) ayaklandılar. 
Bunlar üzerine de ordu göndererek her ikisini de katlettirdi. Man· 
sur, -145 = 762 yılında (Bağdad) şehrinin temellerini attı. 
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Halifelik müddeti 22 sene sürmüstür, . , 

Büyük mezhep sahibi imamlardan , Kufe'li (Ebu Hanife) ve 
Medine'li (Malik) ile (Süfyaui Sev-ri) Mansur'un halifeliği günle
rinde yetişmişlerdir. 

3 

Muhammed Mehdi 
1 . 

Yiansur Hacca gitmiş, yolda hastalanarak Mekke'den iki konak 
mesafede (Meymune) mevkiinde ölmüştü. Oğlu Mehdi bera1Jerinde 
idi. Mekke'de ona hiat edildi. 

Mehdi'nin zamaı.:nnda Horasan'da bir Şahıs padişahlık dava
sında bulundu. Oradan (Zavilistan) a yiiriidü. Mehdi seraskerini 

(Horasan) tarafına göndererek asi padişahı öldürttü. Mekke'de 
(Hüseyinül'alevi) oğlu Ali'nin oğlu (Hüseyin) halifelik iddiasına 

kalkıştı. O da Hadi'nin zamanında öldürüldü. Mehdi'nin halifeliği 
iki sene ile bir kaç gün devam etmiştir. 

4 

Milsel-hadi 

Bah.ası Mehdi öldüğü zaman Ciircan taraflarında idi. Babası
Im ölümünü duyar duymaz a.eele Bağdad'a döndü. Yedi seneye ya

kın bir müddet halifelikte bulundu. 

Derler ki Halife (Hadi) nin öldüğü gece lHarun) a biat ettiler. 
(Me'mun) da aynı gece ıhinyaya geldi. O geceyi (Ha§İmiye gece~i) 
diye anarlar. 

5 

Harunürreşid 

Harun'a ilk hiat .~den Sasan oğulları evladından (Halidülber
aeki) nin oğlu (,Yahya) idi. Bund.an dolayı vezirlik vazifesini ona 



\' 

verdi. Bir müddet sonra Yahya'ı.iın ogln (Cafer) i öldürttü .. Yalı~ 
ya'nın kardeşini hapsetti: Harun'un ilk halifelik günlerinde kendi
siyle söz birligi etm~~ olan bir çok Hicaz bii~ükleri Bağdad'a gel~ 
diler. Bunlar. arasında (İdrisüşşafii) oğlu imam (Ebu Ubeydullah 
Muhammed) de.vardı. Yine o günlerde (İmamı Ebu Yusuf) kadı ve
(Muhammed ibnül'hasan) Beytülmal emiri oldular. 

İmaını Şafii, bir kaç defa halifenin yanında bunlarla münaka
şa ederek hepsini alt etti. Halife, onun yüksek bilgi ve faziletine 
inanmıştı. Ona hil'atlar giydirdi. Şafii bir kaç sene Bağdad'da ders 
oku,ttu. Dersine devam edenler arasında mezhep 3ahiplerinden 
(Hanbel oğlu Ahmed) de vard~. Sonra Bağdad'dan (Mısır) a gitti.. 
Orada Tanrı'ya kavuştu., 

Harun'un halifelik devri 23 sene, iki ay, 18 gün sürmüştür. 

(Tus) ~ehrinde öldüğü tarihçiler arasında söz birliği ile kabul €dil
mektedir. Harun 191 = 806 yılında Rum diyarı cengine gitmiş, bir 

- gün sabah Üzeri tesadüfen (Safsaf = Söğüt kasahasi olsa gerektir) 
mevkiine düşmüş ve o civar halkını kılıçtan geçirmişti. (İbni Ha
fasa 'oğlu Mervan) bu gazayı \kutlamak için şu mealdeki beyti söy

lemişti: 

«Peygamher'e iman edenlerin ulusu olan halife, Söğüd'ü serçe

lerle haş haşa bıraktı.» 

Anlatırlar k.i, Harun memleket işlerinin teftiş ve mürakahesi 
için memleketi dolaşırken (Cürcan) şehrine varmış, orada hastalan
mış ve o vaziyette (Tus) a gelmiştir. Rahatsızlığı artıp da ölü:n:ı,ü 
yaklaşınca bulunduğu sarayın bostanında kahrİnİn hazırlanmasını 
emretmiştir. Kahir hazırlandıktan sonra kendisini oraya götürmele
rini ve mezarın içini görchilrnek için biraz yukarı kaldırmalarını 

söylemiştir. 

Halife'yi kaldırdıkları zaman gözleri kahrin içine rastlayınca, 
Allah';m hana yardımcı ol. Bana yardım et, garipliğime acı, diye 
inlemiş, sonra kahrin enine boyuna bakınca, göğüs tarafını az ge
nişletin; demiş, genişletmişler. Uz~nluğunu tetkik etmiş, ayak tara
fını biraz daha kazın, demiş, kazmışlar. Verdigi emirlerin yerine 
getirildiği anlaşılınca içinde bulunduğu (Malıfe) yi mezarİn kiyısı
na geti:ı;mişler, kur'an ehli olan bir kaç kişiye kahrin içine oturarak 
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· hati.m indirmelerini ·buyurmuş, ·hafızlatı sonuna kadar dinlemiş ve 
daha sonra hu çuk.urun kenarında yüzünü semaya çevirerek cEy 

· Ölmeyen Tanrım; ölenlere yardım et! Ey mülkü sona ermeyen Al
lahım varlığı soıia erenlere acı.» dualariyle münacatta hulunmu~, 
çokça ağlamış ve şu mealdeki~ heyideri inşa d etiniştir: 

cBen ölüyüm, Aziz olan ancak ölmeyendir. Ben şüphesiz ki' 
ölüme kavuşacağımı anlıyorum. Ölümün ortadan kaldırdığı bir var
lık. hakiki varlık değildir. Hakiki varlık; ancak vücudu ehedi olan 
Allah'ın varlığıdır.~ 

Bu vak'a 193 senesi Cemaziyel'evvel ayının sonuncu Pazar günü 
cereyan etmiştir (809). Harun'un Beytülmala bıraktığı hazinenin 
940,000,000 dinar nakid ve bundan başka ni.ücevherat, gümüş, hay
van ve saray eşyasİyle kıyınet ve akar olarak 835,000 dinar değerin-

. de maldan ibaret olduğUnu söylerler. 

Muhammed'ill'emin 

Künyt-Ji (Eha Musa) dır. Harun onu veliahd intihap eıfuiş, . 
diğer oğlu (Me'ınun) u Horasan sultanlığına gönderınişti. Halk· 
Emin'in halifeliğin de tereddüt ·etti; O zevkına duşkün h jr adamdır; 
Dediler. 

196 = 811 yılmda (Kasrı Mansur = Mansur sarayı) tarafında 
i:op oynamak için bir meydan yaptırmış olduğunu söylerler. 

Emin, halife olunca (Mezid oğlu Muhammed) le (Abdullah 
Kahtaha) yı kardeşi Me'mun'un çıkardığı gaileyi hastırmaya me
nıur etti. Me'muu da ordu kumandaı:iı (Hasan oğlu Tahir) i hun
·ıarıu karşısına çıkardı~ Araları~daki çetin muharehede Emin'in 
{)rdusu bozuldu. Me'mun, kendisine - iki türlü iktidar sahibi deni
len - Tahir'i Bağdad'a yolladı Her tarafa (Şahna = vali) ler tayin 
ettirdi. Tahir' e yazdığı. mektupta: 

«Bağdad'ı elde eder etme~ Emin'e öyle hir gömlek geyindir ki; 
·daha .yakasından haşim çıkaramasın.» diyordu. Taihir, hu emri se
net tutarak Bağdad'ı eline geçirdikten sonra Halife Emin'in başını 
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kesti, bir sandık içine yerleşt~r-erek Me'ınun'a gönderdi. Me'ınun, 

kıırdeşinin kesik başını görünce yaptığından pişman oldu. Fakat 

bu cinayeti işledikten sonra pişıniuilığın faydası olmadı. Bu va:k'~ 

196 yılında olmuş ve aynı yıl içinde Me'ınun'un- halifeliğine biat 

ediimiştir. / 

7 

Abdullah'il'me'mun 
1 

Künyesi (Ehül'abbas) tır. Abbas oğulları halifelerinin en 

lıilgiıi ve en değerlisidir. İliın ve fenne karşı çok sevgi gösterdi. 

Bir çok ilim ve felsefe kitapları onun hükümdarlığı zamanında aralı 

diline çevrilmiştir. 

Me'niun Kur'an'ı ezherleınişti. Ramazan aylarında 33 defa 

hatiın indirdiğini söylerler. Seyyidlere karşı da çok sevgi beslerdi. 

Bundan dolayı veliahdliği (Cafer'ür'rıza) nın oğlu Musa oğlu (Ali)

ye verdi. Ahhas oğlu hanedam hu vaziyet karşısında öfkt(lendiler. 

Me'ınun'u hal'ederek (Mehdi) nin oğlu (İbrahim) e hiat ettiler. 

Me'ınun, Sasan oğullarından (Sehl oğlu- Hasan) ı gönderdi, İbra-

, him'i esir ettirdi. Ali de daha önce ölmüştü. 

Me'mun tekrar halifelikte yerleşti. 215 = 830 yılııida Rum di

yarı gazasma yürüdü. (Musul) yolu ile (Münbüc) e geldi. Oradan 

(Antakya) ya yollandı. Antakya'dan (Antalya) ~a, oradaıı (Masiyas 

= Misis) e oradan da (Tarsus) a g~ldi. Bu cenkten geri dönünce 

215 senesi Cemaziyel'evvelinde (Ceheli Sem'an) dan (Şam) a geç· 

ti. 216 da tekrar Rum 1Ükesine (Bizan's) a yürüdü. Bu liarpten geri 

dönmesinin sebebi 216 senesi Cemaziyel'evveliııde Ruı:r;ı imparato· 

runun öldürüldüğü haberinin gelmiş olması idi. 

_Me'mun 218 = 833 senesi Receb ayının 12 sinde hastalandı. 

Kardeşi (Ebu İshak Mfrtasim Billfıh) narnma yazdığı bir (ahidna- _ 

me) ile halifeliği ona bıraktı. 
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8 

Ebu İshak 1Vfuhammed Mütasim Billah 

~iitasim Billh'a sekizli halife derler. Çünkü Abbas oğulların
·dan gelen halHelerin sekizinci ve bu hanedanın sekizinci göhek 
eviadı olmaf-la heraber sekiz sene, sekiz ay, sekiz gün halifelikte 
hulunmus, sekiz memleketin fetılıine muvaffa· kolmustur. Bunlar: 

• > 

«Bahek, Rahia, ve Mesari, Mazma, Batıs, Teharistan, Baban, 
Süğd, Kahil'dir. 

Derler ki: Halife Miitasim Billah çocukken ders arkadaşı bir 
kölesi vardı. Bir gün bu köle öl{tü. Babası Hariin'ürreşid oğluna; 
kölesinin öldüğünü söyledi. M:ôtasim, iyi ya, mektepten kurtuldu, 
cevabını verdi. Hariin : Mademki d~di, mektep derslerinin, ilim 
tahsilinin onun nazarındaki değeri bu deercededir, o halde Miita
sim'i kendi halinehırakın, hari yiğid bir adam .olsun. Bundan son
ra fazla sıkılmaması için Mutasim'a tahsil göstermediler. Okuyup 
yazması da bu yüzden zayıf kaldı. 

Halkın ve askerin sevgisi daha ziyade Me'mun'un oğlu (Ah
has) da· toplanıyordu. Miitasim askerin bir karışıklık çıkarmasın- ·.,· 
dan kuşkulandı. 226 yılı ramazanmda orduyu Bağdad'ta topladı .. · 
Daha önce 224 yılında' Halifelik mührünü oğlu. (Harun) a vermiş, 
onu kendisine vekil yapmıştı. 

Miitasim'in halifeliği zamanmda Kadılar kadısı· (Davud oğlu. 

Ahmed) idi. Büyük din alimlerinden (İsmail Mezeni) ve (Rahi 
Mezari) de onun günlerinde yaşamışlardır. (İmami Ahmed) de he
nüz sağ idi, 

J 

Halife, yalnızlığa fazla düşkün olduğu için (Hafsul'verd) e çok 
inanır.dı. Onu hoş tutar, bazan da gücendirirdi. Niliiıyet haı;talandı, 
rahatsızlığı arttı. Bir kayık istedi, içine oturdu, şiir ·okumağa haı;ı· 
Iadı. Mugann:ilerin de kendisiyle birlikte okumalarını emreui. Altı 
gün sonra 227 senesi Rahiül'evvel ayının bir perşembe günü öl· 
dü (841) .• 
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Halife ölürken şu sözİeri ·söylemiştir : «Kuvvet ~e hayat gitti. 
:Buna çare yoktur. Ömrümün biiyle kısa• süreceğini bilseydim işie
-diğim şeyleri işlemezdim.'> 

9 

Harun II Vasık Billili 

Gayet ku~etli bir adamdı. Her eliyle bir koyunu hav.aya kal
·dırır, derileri yüzülünceye kadar beketirdi. Halifeliğe geçtiği yıl 

içinde (Hicaz) da kıtlık oldu. Bir batmaıı buğday kırk dirhem gü
müş pahasına satıldı. Nisan ayının beşinci günü Bağdad'da öyle · 
şiddetli bir soğuk oldu ki sular dondu. Hacılar dört konaklık mesa
fe dahilinde içecek su bulamadılar. ı;Hr hardak suya bir çok para 
verdikleri halde elleriıie geçmedi. Pek çok insan öldü. O sene için· 
de (Mütevekkil Alellah) a hiat edildi. Vasık Billah'ın halifelik 
'!nüddeti beş yıl, d(l'ku~ aydır. 

lO 

Caf~r Mütevekkil Aleilah · 

Ariası cariyedir ({l) . Kendisi Silnnet ehli idi. . Din alimlerini, 
Hadis hilgiıılerini sever, (İmanıi Ahmed) i hoş tutardı. İniami Ah· 
med· ( Hanbeli mezhebinin kurucusu) onun günlerinde Tanrı'ya 
kavuşmuştur. 

Eski halife oğullarından (Muhammed V asık), (Me'mun ·oğlu 
Musa), (Harun'ürreşid oğlu Ebu Ahmed Abdullah), (Mehdi oğlu 
Abbas) ve (Mansur) hep birlikte ye~i halifeye hizmet ederlerdi. 
Merhum halife . (Vasık Billah) ın cenaze namazını (Mütevekkil 
Alellah) kıldırmıştır. Yeni halifeye (Muntasır) lakabını vermek 1 

(1) Müneccimbaşı (Camiüddüvel) de Mütevekkil Alıellah'ın (Şud1) 
adındaı bir Türk cariyesind!en doğmuş oLduğunu söyler. Cariyıe çocukla
rının halif.e ve hükümdar olmalan araplarca pek tabii görüldüğü anlaşı
lıyor. Halıbuki bazı Türk hanedanlarında (Kuma) dan doğan çocuklaır 
bile bu imıtiyaza sahip değildi; _Mütercim. 
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istediler. Fakat bir gece rüy~ındasemadan bir mektup iıidiğini ve 

içinde (Cafer Mütevekkil Alellah) yazılı bulunduğunu görerek. 

uyanmış, bu rüyayı Devlet hüyü:klerine anlatmıştır. Bunun. üzerine 
lakabını (Mütevekkil Alellah) koydular. 

Halifeliğe geçer geçmez etraf memleketleı·e fermanlar gönder·· 

di. 232 Zilhicce = 847 aynı senede müslümanı olmayan tebaanım 

bal renkli cübbe ve (Zünnar) geyinmeleri, tahta sem~rli merkebe· 

binmeleri, kadınlı:ırının da bal renkli maşlah örtümiıeleri, Havra ve

kiliselerin yıkılınası emrolundu; Müslümaı;ı olmayanların divanda", 

sultan ve Halifeler maiyetinde çalışmalan ,onların müslümanlar 

Üzerine hakim ljir vaziy~tte bulunmaları ihtimaline karşı yasak 

edildi. Yollarda haç gezdirilmesi, yahudi ve hıristiyan ç9cu:klarınaı 
·arapça yazı öğretilmesi menolundu (2), 

Yine aynı senede (Ferec oğlu. Mahmud) adında birisi, Ben Zül

karneyn Paygamberim, diyerek h aş kaldırdı. Ba:ğdad' da bir baş•· 

. kası türedi. Peygamberlik davasiyle etrafına (Nişabur) tarafların·· 
dan hir çok kalahalık topladı. (Mushaf) adını verdikleri bir takı~o 
kitaplar dağıt~ılar ve okudular. Bu. adam 'Cehrail'in kendiisne (Va-· 

hiy) getirdiği~i iddia ediyordu. Bu arada fFerec oğlu Mahmud) u:: 

yakaladılar. Yüz sopa yeyince Peygamberlikten vazge.çti. Etrafinda 

toplanan ve onun peygamberliğini gerçeklemiş olan mürninleri isec 

kırkar sopa yer yemez düzıiıece peyganıheri yalanladılar. Nihayet 

Şeyh Mahmud'un kendi adariiiarı da sahte peygambere dayak !fta

rak uydurma kur'anını elinden aldılar. 

Yine o sıralarda Zilka'de ayının bir cuma güııü Bağdad'da:. 

halkın toplanmış olduğU hir camide iki kişi peygamberiiiliten dem 

. vurdular. Bunların hepsi· de yakalandi. Örtlin cezasına çarptırıldı. 

Mütevekkil Aleilah nihayet memleketi Ü·ç oğlu arasında tak

.ııim etti. Her birine bir ,parça ayırdı. Afrika ıneınleketleri, (Mağ-

(2)Milli kültürü parazit Uınsurlarıdim kornınalk için ll asır önce tat
'bik •edilen: bu siyaıseıtin zamanımima bazı· Avrupa deıv1eileri tarafındanı· 
cia taklit ıedilmek:te buluınması dikkate değıer biır haldir. 

Şu vaziyet karşı:smda in:&anıır «Tar.iıh, tekerrürdren i:bar-ettir» düstu-· 
runa inanacağı geliyor. Miitercim .. 
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. :ıiin diyarı), (Kınnesrin = Kuneyiara), (Avası:rİı), (Mısır), (Rabia) 
.::nıemleketleri hudutlarİyle (Musul), (Hit), (Ane), (Tikrit), (Guri 
.Dicle), (Haremeyn -:- ·Mekke ile Medine) ve (Hadraıİıut), (Yemen) 
"Çevresini (Ebu Abdullah Muntasır) a; (Guri Horasan), (Guri Fars), 

· ·(Taberistan), (Rakka), (Ermenistan) , (Azerbaycan) taraflarını 

(Mutez Billah) a teslim etti; Buralarda sikkenin de onun adına ke
:silmesini e~etti. Bütün (Şam), (Humus), (Ürdün), (Filistin) ci· 
. .hetlerini üçüncü oğlu (Elmüeyyed Billah) ın idaresine terketti. Bu 
:taksim dolayısiyle yazdığı muahedenameleri oğullarına verdi .. 

244 yılı Rabiül'evvelinde Mütevekkil Alellah, Rum ülkesi cen· 
c:gine gitti. (358). Sonra (Miitez) ile (Müeyyed) i halifelikten hal1etti. 
::Kurulan eski nizarn bozuldu. Fakat bu üç kardeş arasında yalnız 
{Muntasır Billah) tuttuğu yolda doğrulukhı sehat gösterdi. 

Mütevekkil.l4 sene, dokuz ay halifelik yaptı. Nihayet (Hakan 
, .,oğlu Feth) i kendi tarafına çekti. (Aşuvani oğlu V asif) elinde bu· 

]un an tirnar ve zia.ıııetleri/ geri ·alarak Hakan oğluna verdi. (V asif) 
1ıu yüzden hiyanet yoluna saptı. Nihayet (Mütevekkil Alellalı) ı 

'<öldürdü. 

ll 

Muhammed Muntasır Billah 

~untasır Billah, (Vasif) ve di~er Tür\ beyleriyle el birliği ede· 
·ırek babasını öldürtmüştü. Bu kötü niyyet ve hareketi kendisine, 
ıuğur getirmedi. Halifelikten fazJa bir istifade göremedi. Giilusun· 

:dan altı ay sonr~ boğduruldu. 

12 

Ahmed Müstain Billah 

Adı Mutasim Billah oğlu Alım~d, künyesi (Ebulabbas) tır. Müs
ıtain Billalı'ın halifeliği günlerinde (Yezidül'alevi' oğlu Hasan) 
~dında birisi (Taberistan) da baş kaldırdı. (Deylem) halkı da onun-

3.a el birliği yaptı. (Rey) şelırini zabtettiler. 
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. 248 .__:__ 862 yılında halifelik postuna otrtraı:ı (Müstain Billah} 
· 251 = 865 r,ılında (Küçük Boğa) ve (V asif) ile (Bağir) i öldürttü • 
. Bu katiller dolayısiyle Türkler ayaklanarak nıemleketi istilaya ko
yuldular .Müstain Bağdad'da (Samra) ya sığındı .. Bağdad askerleri 
aralarında karışıklık çıkardılar. Bazıları Müstain'e yardım etmek 
istediler. Samra halkı buna' engel oldu .. (Mutez Billiih) a: bi~t et
tiler. En nihayet (Mutez) ile (Müeyyed) bir sarayda hapsedilmiş
olan Müstain'i hal'ettiler; (Mutez Billiih) ın halifeliğinde karar kıl
dılar. Müstain'in halifeliği iki sene sürmüştür. 

13 

Miltez Billah 

Adı Müt~vekkil Aleilah oğlu (Muhammed) ve bir rivayete gö
re de (Zübey~) dir. 251 = 865 yılında halifelik makamına geçti. 
(Müstain) in (Samra) daki hazinesinde (500,000) ve Beytülmalda 
(600,000) dinar para çıkını§tı. 

Mutez Billalı bir müddet'sonra hal'edildi. Hal'i seb.ebi şu idi: 
Türkler, (Vasif oğlu Muhammed) le harp etmek üzere halifeden 
para isiediler. Halife, kendisinde para olmadığından bahisle, iste
nilen akçanın ·gönderilmesi için ana,sına adam yolladı. Kadın, pa
rası olmadığını bildirdi. Halbuki sonradan saray hazinesinde. b~r 
milyon dinardan fazla para bulunduğu aıılaşıldı. 

Halifenin, göstermiş olduğu cimrilik yüzünden o s~ne recehi
tıin üçüncü günü hal'ine karar verildi. Halk· saraya yürüdü, halife-

nin dışarı çıkmasını istedi. Mutez; hastayım, n'ıüshil içnıişim. Söz 
söylerneğe bile takatim yoktur. Eğer ehemmiyetli bir dilekleri varsa 

bir kaç kişi içeri gelıün, anlatsınlar, dedi. Halk içeri daldİ. Hali-
. feyi ayağın~an sürükleyerek dışarı çıkardılar .. Gömleği parça par
Ça olmuş, başından, 'yüzünden kanlar akınağa başlamıştı .. Yalın 
ayak, başı açık kızgın güneş altında bir hayli beklettiler. Sıcağın 
şiddetinden, susuzluktan bir ayağını kaldırıp ötekini yere basıyor
du. Tahanca darbeleriyle vurarak hal'ettiler. Sonra, bir odaya gö
türdüler: (Ebişşevarib oğlu) ve arkadaşları (Salih) i çağırdılar. 
Hal' kağıdını yazdırdılar~ Şahitler tuttular: Nihayet işkence yapil-
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• mak üzere bii· cemaate teslinı ettiler. Haİife; üç giin üç gece aç hı· 
ı:akıldı. Daha sonra her tarafı kapalı bir mı:ıhzene koyarak kapı-

. s_ını -snnsıkı kapadılar.. Oradş. · 25-5 yılında öldü (868) . 

. Muhammed Mühtedi Billah 

Künyesi (Ehulabbas) dır. Son der~ce sofu ve zahid bir adam 
idi. Ramazanlarda bir parça ekmek ve sirke ile orucunu açar, bir 
çok gecelerini namaz ve ibadetle geçirirdi. Eski hir cübbe giyer, 
kilim üstünde o~ururdu. , Onun günlerinde sefahat ve kötü işler yer 
bul:ıp.az, hiç kimse fenalık yapmaya cesaret edemezdi. Nihayet 256 
da katledildi. 

Mühtedi Billah'ın öldürülmesi sebebi: (Sicistan) da ayaklanan 
(Leys oğlu Saffar) a" Türiderden bazı adamlar göndererek memle
kete hiyanet etmekten suçlu sayılan bazı kimselerin temizİenmesi
ııi isteme8i idi. Bu vazifenin yerine getirilmesine memnr olan 
adam meseleyi Türkleı:e haber vermiş ve onlara, bugün siziii öldü
rülmenizi isteyenler yarın da bu isteklerini benim hakkımda göste
receklerdir, demişti. Türkler, nihayet kendilerini öldürnieye me-

, mur olan adamla uyuştular. Haklarındaki ölüm cezası da geri kal~ 
dı. Sonra bu işe meıiıur olan ad;:ım Mühtedi'nin yanına gidince hit" 
life ona: Beıı seni falan cemaatin katline memur etmiştim. Bu iş
ten vazgeçilmesinin sebebi ne idi?- ()_iye sorguya çekti. Adamcağız
aÇık bir mazeret ortaya koyamadı, tereddüt gösterdi. Halife, bu 
adamın başının kesilerek arkadaşlarının önüne atılmasını emretti~ 
Bu sebepten arada büyük bir çarpışma başladı. Türkler her taraf
tan .ileri atıldılar. lY,[ü:htedi mu:harebey mecbur oldu. İş çok çetin 
bir kerteye varıı;_ca yüksek sesle bağırmaya baŞiad~. Ey askerl~r; 
halifenize yardım ediniz; diyordu. Fakat yaklaşan ölüm ona aman 

vermedi. Bu çarpışma arasında vuruldu. 

Bazıları, halife Mühtedi'nin (Saffar) a bir mektup göndererek 
eğer kendilerine karşı bir zulüm yapılacak olursa biatlarını boz
nıakta serbest kalacaklarını teahhüt ettiği halde s'onradan başka bir 
mektupla bir takım Tiirklerin öldürülmesini istemiş olmasının- bu 
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:hadiseye sebep olduğunu söylerler. Bahsettiğimiz durum karşısında 
Türklere biatlarını bozmak için fırsat verllmiş, neticede halifey~ 

. hal' etmişlerdir. Mühtedi Billah'ın el ve ayaklarııiın parmaklar:QJ.ı ' 

. .kopardıklarından ·bu yüzden elleri ayakları şişmek şuretiyle öl

.ınüştür. 

255 yılında hilafet makamına geçen Mühtedi 256 da Tanrı'ya 
_kavuşmuş, bir seneye yakın hüküm sürmüştür. 

15 

Miiternid Aleilah 

·:su halifenin güzel huylarının ve dindarlığının bir misali ra
:mazan aylarında her akşam yalnız bir tek hurma ile iftar açması
dır. Mutemid; bir gece Hazreti Peygamberi rüyasında görmüş. O za

.. man hapiste bulunan (Mansuri Hamlal) i salivererek alıvali'ni tah
.kik etmesi kendisine emrolunmuştu. Halife gece yarısı derhal 
Mansur'u hapisten çağırtmıŞ cezasının sebebini sormuştur. 

Yapılan tahkikatta: On· kişilik ·bir yol kesici çetesinin şehir 
·yolunda bir kafileyi soyduğu ve uğruladı:kları malları götürürken 
Bağda d . şahnasının h unları yakalıyar ak ellerindeki ·malları kendi 

·-evine götürdükten sonra hırsızları salıverdiği, onJarın yerine -gü

nahsız bir kaç kişiyi yakalattırıp hapse attırmış olduğu anlaşıldı . 
.Zavallı Mansur altı ay hir kaç suçsuz arkadaşİyle birlikte h~piste 
kalmiştı. Halife, hemen aynı gece bütün mahpusları topladı. On

·Jara binlerce mal vıe elbiseler verdi. Hamama göiıderdi. Bağdad 
valisini de dar ağa·cına çektird:i. 

262 senesinde (Leys oğlu Yakuh) Bağdad'a doğru yürüdü. Ha
~lifenin askeri boznldu ise de Yakub'un ordusu kendisiyle heraber 

geri döndü. 3 cemaziyelahir 262 = 876. 
. ' . ' ı 

Feraizci (Ebu Avn) der ki: Bağdad çamii yanında hir kadının 
öldürülmesini emreden bir adam gördüm. Kadın; heı:.nekadar yal
vararak and' içiyor, Allah'taıı kork diye feryad ediyorsa da aldır•' 
--luıyordu. Nihayft zavallı kadın tam bir ümitsizlik içinde ellerini 

· sema ya kaldırdı. «Ey yeri ve gökleri yaratan Allahım; ey görünen 
ve.görünııneyen her şeyi bilen illu Tanrım; kullarının bilmedikleri 
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~ey hakkında sen hüküm ver. Bu adam bana zulüm ediyor. Onu< 
kahret! » dedi. · Zalim adam hemen a~kası Üzerine düşerek derhaL 
öldü. Kadın kurtuldu ve bir ~avallının ölümünü emreden bu ada-. 
ının oradan cenazesi kaldırıldı . 

. 265 = 878 senesinde 33 gemi dolusu hir cemaat geldi. Bunlar 
dört gemi dofusu yiyecek aldılar, hiyle ile (Nuııı~niye) ye gittiler .. 
Şehre ateş verdiler. · , 

Halife 266 = 879_ yılında (Leys oğlu Amir) i Bağdad'a vali ta
yin etti. Aynı sene içinde Rum diyarı askerinden bir kafile Rabia 
taraflarına saldırdı. Bir çok nıüslüıııan öldürdü. 250 neferi esir etti. , 

Yine hu sıralarda çöl arablar~ (Kahe) nin örtülerini çaldıl~r._ 
Zenciler İran'da (Rami Ilürıııüz) şehrini yağıııaladılar. Mescitleri 
yaktılar. Pek ç-ok adam .öldürdüler. 

267 = 880 yılında Zenci askerleri (V asıt) kapılarına dayandı-· 
lar. Miiteıııid ·Alellah'ın kumandanı olan (Ehulahhas Ebi Ahıııed'·· 

. ül(ıııuvaffak) oğlurı,u bunlarla har he gönderdi. Onhin süvarİ ile hü-
yük bir çarpışıııa oldu. Çç>k ganiıııetler alındı. Ehu Ahmed de oğ
lunun arkasından gitmişti. Zencilerin bırakmış olduğU onbeş hine. 
-yakın kadını askerine dağıttı. 'Sonra 300,000 süvarİ ile (Ehilhasıb) 

nchrini geçip zencilerin h aş şehri olan (Mulıtare) kasabasma yürü
yerek fethetti; Orada (Muvaffakıye) şehrindeki nıescidi yaptırdı. 

Para bastırdı. 

289 = 882 yılında Çöl arapları hacılar kafilesini vura~ak heş: 
bin deve yükü mal götürdüler;· 

271 = 884 yılında (Hüseyin oğlu, Ali oğlu, Muhammed oğlu,. 
Musa oğlu Hasan) ın çocukları (Muhammed) ve (Ali) Medine'ye 
yürüyerek bir çok insan öldürdüler. Medine halkından para istedi
ler: Tam dört hafta cuma günleri Hazreti Peygamber'in nıescidinde · 

namaz kılıııanıadı. 

Yine Miitenıid'in _zamanında 279 = 892 yılında Ba.ğdad'da del-· 
lallar, yollarda, nıescitlerde kimsenin ileri geri söz· söylenıeıııesini,. 
dinlemen:ıesini, müneccinı ve falcıların yollar üzerinde dolaşmama
ınnı ilan ettiler. Kitapçılara (Kelam, Cedel, Felsefe) kitapları sai· 
ınıyacaklarına dair yemin verdirildi. Yine aynı senede (Gaferül mü,. 
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Nlıltemid, 23 sene halifelik yapmış, kardeşi (Ebu Ahmed Tal· 
ha) yı Hicaz ve Yemen taraflama göndermiştir. 
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Ahmed Mutazıd Billah 

Adı Mıltasım oğlu, Mütevekkil Aleilah oğlu, Cafer oğlu Talha, 
künyesi (Ehulahhas), anasının adı (D;ırrah) dır. 243 = 857 de 
(Samra) da doğmuştur. 279 = 892 de halife oldu. 

Mıltazıd ~illah Alıhas oğulları halifelerinin en hüyüklerinden· 
dir. Soğuk kanlılığı .o derecede idi ki: Bir gün bir köles,i, başı ucun
da yelpazesini saliayarak halifeyi seriıiletiyordu. Ansızın kölenin 
elinden fırlayan yelpaze halifenin başına .çarpmı§, külalıını düşür
milştü. O sırada halifenin yanında bulunan (Uheydullahi Selimi) 
Mıltazıd'ın öfkelenmesinden korktu. Fakat halife hiç hiddet gös· 
termedi. Bu kölenin uykusu geldiği için bu hatayı İ§ledi, dedi. 
(Uheydullah) derhal yer öperek, Ey Müıninlerin büyüğü, dedi, so
~ğuk kanlılığın bu yüksek derecesini asla görmemiştim; Halife ce
vap yerdi: 

Bundan başka bir şey yapmak caiz midir?. Ben biliyorum ki 
hu zavallı kölenin kalbinde hir fenalık olsaydı aklı başından git~ 
mez ve bu hatayı yapmazdı. Bize ancak kasda bağlı olan şeyler için, 
hiddt:t gerektir. Yoksa böyle hatalara, yanlışlıklara karşı öfkeleıi· 
mek yaraşmaz. 

Mutaz{d halife olduğu z~man Beytühnal parasız, memleket 
harap idi. Güzel tedbirleriyle bol gelirler buldu. Yurda şenlik 
getirdi .. Öldüğü vakit millet hazinesinde on milyon dinar hirik~ 
mişti. 

281 = 894 senesinde·ordusnnu·Rum diyarına gönderdi. Gazalar 
yaparak zaferler; bol ganimetle:r elde etti. 282 = 895 de etraf 
memleketlere yazdığı fermanlarda (Acem nevrrtzu) tarihinedu iti· 
haren (Haraç) usulünün terkine başlanacağını bildirdi. Bn ferma· 
ıiın yürürlüğe geçmesine tarih ol.arak (12 • Hzi~a'n ) gün.ünü tesbit. 
etti. Bundan dolayı o tarihe (Mıltazıd nevruzu) adını koydular. 
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favvaz) ı hal' ettiler. Hulasa · Mutenıid'in günlerinde (Saffariler) in 
de işleri sona erdi. 

İlk emri (Musul) a göndernıiŞti. Bu us~lün deği~tirilnıesiıiden mak· 
sadı halkın refaha. kavuşması ve ahaliye karşı kolaylık göste~ilme· 
si idi. 

Mutazıd Billah'ın çok heybetli bir adam olduğunu söylerler . 
. Bundan dolayı ikinci (Abdullah'isseffah) diye anılır. Son günlerin
de Saman oğullarından (Aehnıed oğlu İsmail) ayaklandı. (Leys oğ-
1u Amir) i esir aldı. 

Derler ki Sfuman oğullarından İsmail'in 12,000 neferlik bir kuv. 
veti, Amir'in de tanı teçhizatlı ,40,000 askeri vardı. İki taraf karşı
laştıkları zaman hu 40,000 kişiden hiç birine bir zarar erişmedi. 
Hatta yaralanan kimse de olmadı. Amir gizlice yakalandı. 

Mutazıd'ın halifeliği 9 sene, 7 aydır. Öldüğü vakit oğlu (Mük
tefi Billah) ı veliabd intillap etmişti. 
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Ali Müktefi Billah 

Kü,nyesi (Eba Muhammed) dir. Abbas oğullarından (Ali oğlu 
Hasan) dan başka hiç bir halife (Eha Muhammed) künyesini alma
mış ve (Ebi Talih oğlu Ali) den başka hiç biri (Ali) adını kullan
mamıştır. 

Halife Mutazıd Billah' ın hastalıgı şiddetienince 289 yılı rabi
ül'ahirinin ilk cuma gecesi (Müktefi Billah) a biat edildi (902). 
Ölümünü takip eden salı günü sabahı biat yenilendi. 

291=903 de (Kırmıti) ler ayaklan dı. Yeni halife bunlara karşı 
yaptığı müca:delede zafer kazandı. Birçok insan öldürüMü. Nihayet 
reisieri yakalanaı:ak başına uzun bir takke geçirildikten sonra Safer 
ayı iptıdasında Bağdad'a getirildi. İki ağaç arasına bir kürsü ter· 

. tip edildi. (Kırmıti) yi bu ölüm kürsüsüne oturttular. Ağzına ağaç
tan bir tıkaç vurdular. Arkasından bir yularia·bağlat!lılar. (Eski Mu
salla) mevkiinde on arşın yüksekliğinde bir sofa kurdular. 300 ne-
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,fer kırmıti''yi getirip el ve· ayaklarını kestiler. Bu ~ofa ~üzerine
oturttular. ·Sonra reisierini getirdiler. 200 kırbaç vurdular. Onun~ 
da elini ayağını kestiler. Ateşe attılar. Başını bir ağaçtan astılar. 
Cesedini köpFÜnÜn üzerinde kurulan dar ağacına çektiler. 

Yine aynı yılda Türkler Horasan'da ayaklandılar. Rum impa
ratoru hudutlarda zafer kazandı. Memleketi yağma et~irdi. Bazı 

vilayetleri ateşe verdi.' V e· yine aynı yil içinde çöl arapları Kırmı· 
tilerin . öcünü almak sevdasiyle karışıklık çıkardılar. (Rahbe) ye 
·saldırdılar. Halkın ramazan hayramı namazını kıldıkları hir sıra-
da pusu kurarak bir çok insan öldürdüler. 

Müktefi Billah 295 yılı Zilka'de~inde ölmüş, oğlu Muktedir
Billah narnma Mat edilmiştir (908). 
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Ebulfazl Muktedir Billalı 

Müktefi, öldükten sonra 295 yılı Zilka'de , ayında (Muktedir 
Billah) a hiat olundu. Bu halifenin günlerinde Ruım imparatoriı 
tarafından Bağdad'a elçiler gönderildiğini, hunlardan birinin pek 
yaşlı, ötekinin ortayaşlı~ üçiincüsüiıün de henüz çocuk denecek ka· 
dar genç olduğunu ve beraberlerinde yirmi nefer kadar köleleri 

· bulunduğunu sôylerler. Elçiler (V asi') sarayında kon d urulmuş, bir 

kaç gün sonra saltanat kapıııına getirilmişlerdL 

Harem dairesi yakınmda 160,000 süvarİ ve piyade ile bir geçit. 
resmi yapı~mış, sonra hassa köleleri, saray hizmetçileri ipekli sır· 

, malı elbiselerini giyinmiş (Şuster) ve (Ahvaz) da yapılmış altın~ 
işlemeli kemerlerini kuşanmı.. oldukları halde elçil~rin önünden 

geçmiştir. 

Muktedir Billah'ın 4000 beyaz ve 3000 ni ·zenci olmak üzere-

7000 kiŞilik saray hizmetçileri saf saf sıralannıışlardı. (D~cle) nin · 
yüzü, atılan hava fişekieri ve semavi eğlenc.elerle, en güzel parıltı· 

lada ışıldıyordu. Bu törende 700 Hacib = TeşrifatÇı v~zife gör
mekte idi. Elçiler, ilk ÖiliCe baş teşrifatç;ı (Nasrı Kı~veri) nin daire
ainden geçirildiler. Orada kalabalık ve ıtZametli bir cemiyet vai·dı~ 



Halife her halde budur; dediler. Hizmetçilerin heybet · ve del;ı~eti 
gözlerini kamaştırdı. Fakat burasının teşrifatçılar dairesi olduğu 
kendilerine anlatıldı. Oradan vezir dair.esine götürüldüler. Bqrada 
-önce rastladıklarından daha büyük bir kalabalık ve ihtişam gÖrün
·Ce veziri halife · zannettiler. Bu sefer de yanl~rındaki kılavuzlar 
orada oturan zatın halifeııin· veziri ve içinde bulundukları bina
nın da vezir. sarayı olduğunu anlattılar. Nihayet haİifenin maka

-nuna götürüldüler; 

Muktedir BilHih'ın sarayı hll§tan haşa her türlü süslerle he~ 
:zenmişti. İçinde 36,000 köl~ vardı .. Bundan başka 12,500 parça al
tın işlemeli ipek kumaştan sedir ve 1200 kadar atlas döşek her ta
:rafa serilmiş ve döşenmişti. 

Harem tarafında insanlara alışkın, terbiye edilmiş bir çok vah
~i hayvanlar besleniyor, 700 başa varan bu yırtıcı hayvanlardau her 
.biri bir kölenin elinde zi:O:ciderle gezdiriliyordu:. 

Elçileri, sarayın içindeki sun'i bahçeye götürdüler. Bahçenin 
-tam ortasında içi herrak su il~ dolu hir ha;vuz, havuzun merkezinde 

18 dallı altından hir ağaç vardı.. Her daldan bir çok dalcıklar ay
Tılıyor, bu dalcıklarda altından, gümüşten yapılmış h~r çeşit kuş
lar, serçeler görünüyor, altın· ve gümüşten yapılmış olan dallardan 
ayrı ayrı, renklerle boyanmış yapraklar· sarkıyordu. Üzerlerindeki. 

1mşlar, harekete gelince kendilerine mahsus cıvıhıl~r çıkarıyor, su 
ve dalların hareketinden, rüzgarill kımıldayışından türlü türlü ses
ler. duyuluyordu. 

Bu efsanevi bahçeden (Firdevs) denilen hir yere geldiler ki 
içerisinde sayısız harp aletleri, doldurulmuş, . hatta aniatışa göre 
dehlizlerinde 10,000 altın' zırh asılmıştı. 

Elçiler, bu tasvire sığmayan azametli ve garip manzaralardan 
· · .şaşırmış bir halde halife (Muktedir Billah) a tahsis edilmiş olan 

makama gelip de o~un yüzünü görünce daha çok hayrete düştüler. 

Hafifeye yaklaşırken onu abanos bir taht üzerinde oturmuş 
buldular. Taht, sırmalı atlaslada döşenmişti. Sağ tarafında nefis. 
mücevherlerden doku:z yıldız asılınıştı ki ışıklarının safası, güneşiı:r 
parıltısını bastırıyor, parlillıkta sanki güneşle yarış yapıyordu. 



Elçiler biraz uzakta durdular. (Fırat oğlu, Ali oğlu Muham
med) tahtın sol tarafındaki makamında ·yer almıs, tercümanlardan 

' . 
biri elçilerin yanında durp.yor, onların söyledikeri sözleri, (Fırat 
oğlu) na, o da halifeye anlatıyordu. Elçiler vazifelerini bitirdikten 
sonra diğer saraylarda ve mukaddes mevkilerin etrafında dola§tı.

rılmış, seyran yerleri gezdirilmiş, saray dışında Dicle sahiline gö
türülmüşlerdi. Orada süslenmiş, bezenmi~ filler, zürafeler, bir çok 
yırtıcı hayvanlar, parslar seyrettiler. Bu gezintiler ve seyranlar bit
tikten sonra kendilerine hil' atler dağitıldı. Elli~er Bedre' (bir bed
re 5000 dirhem = 15 kilogramdır) gümüş armağan verildi. 

Muktedir'in günlerinde (Deylem) diyarından (Ali'ül'hüseyi'ni 
eğlu Hasan), (Ennasır Lilhak) ünvaniyle baş kaldırdı. Deylem sul
tanlarının ilki olan (İmadüddevle) de onun tarafını tuttu. O sıra
da (Şüreyh) oğlu Kadı (Ebulabbas) ile halife Muktedir kendi 
adamlarİndan bazıları 'tarafından öldürüldu. Halifelik işlerine 
bozukluk girdi. Muktedir Billah'ın halifelik çağlan 25 yıl devam 
€ttİ. Onun yüce devleti, ancak 320 = 932 yılında sona erdi. (Mülk 
yalnız tek ve kudret sahibi olan Allah'ındır!). 
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Muhammed Kahir Billah 
) 

320 senesi Şavval ayında kardeşi (Muktedir Billah) şehid olun-
ca yerine (Muhammed Kahir Billah) geçti. 

Eski vezir (Mukle oğlu Ebu Ali) yeni halifeden korkuyordu. 
Çünkii ona Kahir Billah'ın devlet büyükl~ri hapsettireceğini söyle
mişlerdi. İleri gelenlerden bir zümreyi kendi tarafı~a çekerek on
larla el birliği yaptı. Aralarında halifeye hücum etmek Üzere and 
içtiler. Bazıları bu işi biraz geciktirmek, bir gün sonra yapılacak 
selamlik törenine bırakmak istedile'r. Fakat bir kaç kişi buna razı 
olmadı. Eğer i~i, geciktirirsek önümüze bir engel çıkar, tedbirle
rimiz neticesiz kalır dediler. Nihayet Mukle oğlu ile~ birlikte at
landılar. Kölelerini saray kapılarında gözcü bırakarak kendileri 
harem tarafına geçtiler. V ezir (İbnilhasibi) kadın kılığında dışarı 
fırladı. Harem dairesi hamamının' daınma .kaçtı. Orada yakaladılar. 
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Kapalı bir yerde muhafaza altına alttı1ar. Her tarafa adamlar dikti. 
ler. Bağdad'•da katil ve yağma haşladı. Bu vak'a 322 senesi Ce
maziyel'evvel ayının ilk pazar günü oldu (934), 

O sırada çıkarılan karışıklık, isyan ve katiL o zamana kadar 
Bağdad'da eşi görülmemiş JJir şiddette olmuştur. Bu gürültüler ara
,şıntta halifeyi gah saraydan dışarı çıkararak, gah tekrar saraya gö
ti,irüp. t~vkif etmişler, gah hapse atmışlar, nihayet her iki gözüne 
mil çekip kör etmişlerdir. \ 

20 

Muhammed Razi Billah 

Kunyesi ('Muktedir oğlu Ebulabbas) tır). 322 = 934 sene8i Ce
:ıiıaziyel'evvelinde halifelik (Razi Billwh) ta karar kıldı. (Mukle oğ· 
lu Ebu Ali) ye aman fermanı yazdı. Mukle oğlu o sırada gizlenmiş, 
.ansızın ortadan kaybolmuştu. Nihayet saklanmış olduğu bir kuyu· 
dan dısarı çıktı. Yeni halifenin katına gitti. Razi Billah, vezirlik 
m~snedini tekrar ona verdi. 

Yeni halife, selefi Kahir Billah tarafından hapsettirilmiş olan 
bütün mahpusların salıverilmesini emretti. Kahir'in hazinelerini 
·teşrifatçı (İsa) dan istedi. İsa, eski halifenin 200,000 dinar ile 
. 150,000 dirhem gümüş ve 1000 miskal anberi olduğunu söyledi. 

Anlattıklarına göre, Razi bir güıı ata binmiş seyrana çıkmıştı. 
:Su gezinti sırasında Bağdad'ııı ha~abelerini, eski halifelerin saray
larını dolaşıyordu. Binası temelinden yıkılmış olan bir harabenin 
önünden geçerken atının ayağı bir deliğe takıldı. _Bu, deliğin açıl
ma~ını emretti. Derhal kazılan yerde eski hir kuyu meyılana çıktı. 
İçinde sayısız mal ve para bulu~du. 

Razi Billah, bir müddet· sonra hastalandı. İki gün içinde 14 
Rıtıl = takriben -beş buçuk kilo kan kaybetti. Hemen (V asıt) a gö· 
-ı'ürdüler. Nihayet hastalık tekrar haş gösterdi. Oğlu (Ehulfazl) na
~ına velialıdlık fennanının yazılmasını tavsiye etti. Halifelik müd

-cleti altı ay, iki giindüı:. 
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Ebulfazl Müttaki Biliab 

329 = 940 senesi Rahiül'evveİinin onuucu günü halifelik Müt-. 
taki Billah'da karar kıldı. Müttaki, çok sofu bir adamdı. Bü,tün ha
yatında şarap içmemiş, hiç hir·mahliika zarar ve zulüm yapmamış,
halifeliğinden önce yanında bulunan bir cariyeden başka kadın da 
almamı~tır. Bir çok günlerini oruç tutmakla geçirir, daima Kur'an 
önünden kalknıaz, nıuttası-l okurdu. Bana Allah kelanıından baş· 
ka arkadaş, Kur'an'dan başka dost lazını değildir, derdi.· İşi o de

receye vardırınıştı ki saraydaki nedinıler, halifenin bu ibadet dii~
künlüğünden nefret etmeğe, ondan yüz çevirnıeğe ba~ladılar. Hatta 
(Elmbekir'üssavli), (Kitah'ülevrak) adlı eserinde bu nükteyi ışa

retle halifeyi tenkit etmiş, şu sözleri sarfetmiştir: 

«Hiç. hir halife işitmedİm ki dost ve nedim istemiyorum desin 
ve yanız Kur'anla vakit geçirsin. Zannedersem yalnız Kur'anla va.· 
kit. geçirmeyi Mij.ttakL Billah'dan haşim babalarından ve amcala-· 

rıtıdım. hiç -bir halife düşünmemiş,tir.» Müellif hu tenkit hakkında 
şu mütalaada bulunmaktadır.: 

Asrın alimleri, Ebuhekir'üssavli gihi imansız hir zatın halife

~in şu zahiclane ve doğru hareketlerini kitabında nasıl kaydettiğine 

hayret ederler.» 

Müttaki Billah zamanında Rum diyap orduları iki defa (Di

.yar.ı Bekir) e saldırdılar, bir çok esirler götürdüler. 

Derler ki: (Riiha ~ Urfa) kilisesinde vaktiyle (İsa) Peygam-
'· . her'in yüzünü sildiği bir mendil vardı ki resmi onun üzerine nak--

şedilmişti. Ru,nı Kaysen hir elçi göndererek bu mendilin kendisi
ne verilmesini rica etmiş, eğer dile.ği kabul edilirse Diyarbekir'den 

almı~ olduğu esirleri salıvereceğini bildirmişti. · 

Halife, Mimler, fakihlerle vaktın · kadılarından h ir meclis top
layarak bu mesele hakkında onlarla meşverette bulundu. ,Meclis,. 
bu mendilin uzun zamandanberi Uma kilisesinde bulunduğunu ile~i 
sürerek Rum Kayserinin iltimasını kabul etmekistemedilet. Bu ha·· 
reketin müslümanlar ve müslümanlık dünyası için çirkin dü~ece--
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gım, İsa peygambere ait (Mukaddes mendil) müslümanların malı 
olduğundan h~ristiyanların eline teslim edilmesi uygun· görülemiye

. ceğini kararlaştırdı. Esirlerin kurtulması Allah'ın takdirine baği~
, dır, dediler. 

· Müttaki, 333- = 944 yılında (İsa nehri) yolu ile bir gezinti 
. yapmak üzere, (Cezi~e) ye gitmişti. Orada Kürt ve Haheş askerleri 
serdan olan (Bozun) halifeye ihanet ederek onu hal'etıııiş, gözle
rine mil ,çektirmiştir. Bu hadise dolayısiyle aynı sene içinde 70,000 e 
yakın rum süvarisi (Resiilayn) üzerine yürümüş, şehri yağnıa etmiş, 

.3000 e yakin esiralmışlardır. (Bozun) halileye yaptığı hiyanetin 

getirdiği uğursuzlukla o seneyi başa çıkarmadan kendisi de ölmüş
: tür. 
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Abdullah Müstekfi Billah 

Muktazi'den sonra ona bia.t edildi. Bir se~e dört ay sonra (Bü
veyh oğlu Muizüddevle Ah~ed) Müstekfi'yi haps ile yerine Mube

. dir BiWih'ııı oğlunu geçirdi. 
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Fazi Muti Lillah 

31 sene halifelik yaptı. Bundan sonra halife kölelerinin oğul
ları olan Türkler, aralarmda kavga çıkardılar. Birbirleriyle atıştı· 

lar. Bu yüzden memlekette bir çok fitneler baş gösterdi. 

24 

Abdülk~rim Tayi Lillah 

17 sene halifelik yaptı. Her sene fitne~ ıztırıtp, karışıklık baş
. tan aştı. Nihayet (Ahduddevle) .nin oğlu (Bahaüddevle Lokman) 

Ahdülkerim'i hal'ederel~ amcası oğlu Kadir Billah'a biat etti. 
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25 

Ahmed Kadir Billah 

Bu halifenin günlerinde (Sebüktekin oğlu Gazne'li Sultan Mah
mud) Saman oğullarından (Ahdülmelik) in ordusunu boz'inuş (Ho
rı~san) memleketi istiklalini kaybetmiştir. 

Ka dir Billah'ın halifeliği 41 sene, dört ay. sürmüştür. 

26 

Ebu Cafer Kaim Biemrillah 

Kaim Biemrillaih'ın günlerinde (Selçuk oğlu, Süleyman oğlu.
Mikail oğlu, Tuğrul Tekin) Horasan taraflarında meydana çıkmış
tır. 

Halife Tuğrul Tekin' e hil'atler gönderdi. (Besasıri) Bağdad · 
Seraskeri olduğu sıralarda KaiiJJ. Biemrillah ile arası açılmış, Bağ-

, qad'ın idaresini ele alarak halifeyi (Kureyş) mahallesinde hapset
mişti; Kaiıı{ Biemrillah Tuğrul'dan yardım istedi. Tuğrul, halifeye 
vaziyeti anlatmak üzere kısaca bir cevap yazmasını (Amidüddev
le) y~ emretti. Amidüddevl~ de Kur'an'dan. şu mealdeki ayeti yaza-· 
rak gönderdi : 

«Bundan önce eşi görülmemiş hir askerle Üzerlerine gelece~ 

ğim ve onları bozgun ve hitkin olarak memleketten çıkaracağım.»· 
(N emel suresi, ayet 37). 

Sııltan Tuğrııl hu mektubu gönderdikten sonra büyük bir ordu 
ile Bağdad'a yüriidü. (Vasıt) ile (Kufe) arasmda muhareheye tu·· 
tuştu. Uzun çarpışmalardan sonra (Besasıri) nin askeri bozuldu. 
Darmadağın oldu. Sultan bir gün sonra Bağdad'a girdi. Halifeyi ha·· 
piste nçıkardı. Bağdad köprüsüne ya:naştıkları vakit Sultan Tuğrul 
atından inerek halifenin yanında yaya yürümek suretiyle ona had· 
dinden ~şırı saygİ gösterdi. Halife : «Atma bin, ey Rükniiddin, = 
dinin direği» diye iltifat etti. O günden sonra Sultan Tuğrul Te· 

kin'in unvanı (Rüknüddin} oldu. Bağdad'd·aki devlet malının üçte
hiir bu zafer dolayısiyle sultanın tasarrufuna terkedildL V e yine· 



bu sebeple Tuğrul Tekin ile öteki Selçuk oğuHanna (Kasımi Emi•'; ·. • • 
ril'mü'minin) = Mürninler emirinin ortakçısı) unvanı verildi (I) 

Bu bahsin hikayesi pek uzundur. Bu cihet (Selçukname) de 
olduğU gibi izah edilmiştir. Selçuk oğullarının fetih ve zaferlerini 
öğrenmek isteyener bu hapta Selçukname'ye müracaat edebilir· 
ler (2). 

Kaim Biemrilla;h'ın halifelik çağları 44 sene, 8 ay sür~üştür. 

27 

Ebulkasım Abdullah Muktedi Billah 

19 sene, 8 .ay halifelikte bulunmuştur. Ansızın öldüğünü söy
lerler. Muktedi Billa:h'ın öldüğü. gün Türk ve Hind sultanlarından 
onbeş kişinin de aynı suretle dünyadan göçmiiş oiduğu anlaşılmıştır. 

28 

Ebuiabhas Ahmed Mustazhir Billah 

Mustazhi'r'in halifeliği günlerinde (Büveyh oğulları) devleti so· 
na erdi, (Çoban oğulları) İran toprağını zaptetti. Bu halısin tafsi
latı uzundur. Meğer yerinde anlatılsın. Mustazhir'in halifeliği 25 
yıl sürdü. 

(1) Dini bir devl~t öm2ği olan A:b'bas Oğulları De·vJ.etinin · bütün 
otoritesi dokuzuncu asır ort,:larmd:anıb2ri Türık:Ierjn eline g.2:.çmişti. islam 
clıüınyasınıda mukaddes .bir makam Dlarak tanınan hilMd müessesesine 
karşı Türk hanedanları aıras'ında ·en çDk saygı gösteren sultanla.(I' da Sel
çuk oğulları olmuştur. Bu yüksek saygının seb;opLerini, S2lçuk1uJarın "İS 
lfun dinine daha sıkı.bağlarunış ve Halife'ye Peygamber'in mutlak vıekili 
gibi ilmın e<trniş olmalarmda aramalıdır. Mütercim. , 

(2)' Aksaray'lı Mahmud'un burada bahsettiği S:=lçuk~ruıne'nin hanği 
Selçukname olduğu anlaşılmıyor. B'u ifadı:siyle belki de kendi .eserinin 
SelçukiLeT-e ait olan bahsini kasdetrniştir. 



29 

Ebu Mansur Müsterşid Billah 

Bu halifenin günlerinde (:M:elikşah Selçuki oğlu M~haiumed'in 

~Qğlu Mahmud) Bağdda'ı ~ııuhasara etti. Fakat ha~p etmeden işi 

]Jarışa bağlayarak geri döndü ve o sıralarda öldü. Müsteı:şid, esir 

edilerek (Sultan Mes'ud) un sarayında hapsedilmişti. (Mülhid) ler 

onu hapisten kaçırdılar. 

Yin.e Miisterşid'.in günlerinde (Mağrih) diyarında hilginliği ve 

dindarlığı ile tanınmış olan (Muhammed Tümert) isyan etmiştir 

. '(514 = ll20). 

524 = 1129 yılında ölen Muhammed'ih auamlarından (A1i oğ

lu Abdül'mü'min) vasilik yolu ile memleket idaresini eline almış 

ve bütün {Mağrih )' diyarının fe1ihini tamamla~ı:ştır. Artık o tarih

ten sonra Mağı·ib tar.aflari:ıhiı Abdülmü'min .oğulları elinde kaldı

;:ğını söylerler. 

Müsterşid Billah'ın halifeliği 17 sene, 7. ay devam etmiştir. 

30 

Ebu · .Caferilmansur 'Raşid Billah 

Müsterşid esir edildikten sonra Bağda d halkı Raşid · BilHih'a 

~bi at etmişti., Raşid, büttiin gayretini, baıbasını esir eden (Sultan 
1 

Mes'~d) daiı öc alınağa sarfetti. Bu •hususta tedbirler almakla uğ-

. raşırken Sultan Mes'ud, Bağdad'ı zaptetmek sevdasiyle şehre yürü-

dü·. Her tarafını kuşattı. Bir kaç ,ay sonra yeni halife, (Musul) .hü-. 

-kümdarı ile anlaşarak oraya kaçtı. Sonra Musul'dan Azerbaycan'a 

.gitti. Or'a.da topladıgı kuvvetli bir ordu ile Irak'a yürünieğe hazır

l-andı. Yolda (Mülhid) lerin dine düştü. Bir· çok işkence1er ,altında 

.~ehit ettiler. İki ay, bir kaç gün halifelik y~pmrştır. 
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Ebu Abdullah Muktefi Liemrillah 
. . 

Ra~id Billiiih, bozguna uğrayarak Musul'a kaçtıktan sonra Muk-
tefi Liemı;iWih, Sultan Mes'rid'a boyun eğdi. Mes'ud da onun hali

feliğini tanıyarak geti döndü. O sırada Salgurilerden (Sultan Sun
kur) Melikşah Selçuki üzerine yürüdü. 

(Sultan Senca:t), askerinin çokluğu, kudret ve şevket'iyle tanın-· 
mış J::ıir padişah olduğu halde onun günlerinde (Guz kavmi =- Oğriz-· 

lar) Selçuk diyarına saldırarak {Ceyhun) ırmağını geçmiş, her ta
rafı yıkıp yakmıştı. Sultan Sencar bunları karşıladı. Oğuzlar, her 
ne kadar mal ve davar göndererek .barış yolunu tuttularsa da Sul
tan razı olmadı. Harbe karar verdi. Halbuki barış dileyenlere karşı 
savaş yolunu açmak çok yanlıştır. Neticede her iki taraf_ arasında. 

geçen bir parçışma:da Sultan Sencar esir oldu. Bu vak'aların hi
kayesi uzundur. 

Muktefi Liemrillah 20 sene, 4,5 ay halifelikte hulundu. 

32 

Ebülmuzaffer Yusuf Müstencid Billah 

Halifeliği 'Zamanında (Selçuk Devleti) zayıf düştü. ll sene ha

lifelikte bulundu. 

Hasan Müstazi Binurillah 

Zam~nında Oğı.ıiların şevketi nihayete erdi .. (Hind) sultanla-
tma tam bir bozgunluk erişti. (Gor) nıelikleri (Hind) ve (Ç-azne) 
şehirlerine saldırdılar. (Harzem-şah)., (Horasan) taraflarında zafer 
kazandı. Selçuk oğullarının kölelerindeiı her JJiri bir tarafa yürü
düler. (Irak) ı elleri altına aldılar. Her hiri bir tarafta zafer kazan

dılar. Sultanlık davasına kalkıştılar .. 

lVIüstazi Binurillah'ın halifeliği 19 sene sürdü. 
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Ebuiabhas Ahmed EnnasırüddinüUah 

Alim ve yiğit bir adamdı. Onun. halifeliği günlerinde SelÇuk 

<ığulları Devleti (Irak), (Horasan) ve daha başka bir çok ülkelerin 

fethini sona erdirdi. 

(Sultan Muhammed Tekeş) Bağdad'a yürüdü. Büyük ~eyh (Şe

habüddin Siiherverdi) Teke~'in yanına giderek ];ıirçok öğütlerle ba

rış yapmasını teklif ettiyse de yanaşmadı. Nihayet umulmadık bir 

sırada bolca bir ka! yağdı. Müthiş bir kış bastırdı. Tekeş'in asker

lerinden bir çoğu öldü. Kendisi de bu hallerden korkuya düşerek· 

geri döndü. Biraz sonra da (Cengiz Han) Harzeınlilerin üzerine yü

rüdü.- ' 

.Nasırüddin'in halifeliği 45 yıl devam etti. 

35 

Ebu Mansur Muhammed Zahir Biemrillah 

Altı ay halifelikte kalmıştır. 

36 

Mansur Muntansır Billah 

Mustansır'ın zamanında Harzenililer g~ilesi ortadan kalktı. 

Mo*ol orduları meınleketi is~ilrya başladılar. (Cermağon) Bağdad'a' 
yürüdü. (Şerefüddin İkbal) ile mwharebe etti. Şerefüddin galip gel

di. Cermağnn'un ordusu· bozuldu, kendisi de geri dö~dü. 

Nasırüddin'in halifeliği 45 yıl devam etti. <> 



Ebu Ahmed Abdullah Müsta'siıri Billah 

Bilgin ve zahid bir adamdı. Fakat fikir ve tedbirleri yolsuz
<ilu. Yedi sene hafifelik yaptı. Sonra{Hüirıgii) Bağdad'a yü:rij_dü 
{676 = 1277). Yaptığı kanlı mırlıarehede bir çok Bağda d halkıyla 
Jıalifeyi şehit euı: AJJhas oğulları devleti de bu .suretle sona erdi. 
Müstasmn'm bir oğlu Mogullar eline esir düştü (*). 

Mısır'da bulunan (İbnüuürkiye) adlı amcasının akıbetinden 
ilcı;id~ bahsedilecektir. . 

(*) Müminlerin emiri «Al Müstasını>Billil.ih» ın mülk vee ihiia~.tinin 
z:·valinden .ô<ılayı gökler •kan ağlasa layıktır. Ey Tanrının PeygEirı:Jiberrit 

-yattığın topraktan kıyamet sabahında kalkaca'k isr"n mübarek başmi ka[
•rlır da ahali arasındaki -:bu kıyameti gör. 

Hicaz n:zlıhrının «Yani Abbas oğullarının» akıtılan kanlarrı. kapıla
::rın c:şiğini aştı, bizim yür2ğimizden coşup gözlerimizden dökülrn yaşalr 
da koÜarımızıdan, yenl:crimizdı:ri taştı. Dönen dünyaya ve zamapı~ inkı
labına.bcl bağlama! Öyle,bir •satvet ve 1stikUllin böyloe bir f~lake.t 'Vie yı
~kıma dön::cEgiriİ ki~ uma:r·dı? 

Ey Tc:nrı evinin <<Boytülih~ram» ın şevko.tini göı'm, Rum Kayserle
rinin ve 'ha';anların ibaşlarinı hilaf~t kapısının eşiğiıc.iCJıe niüşallıede ıed.e~! 
·Gözünü aç da rbak ki: Dünya sultanlarının alınlarını !koyduğu toprak 
~ustüne E:ygambor:- amca oğulbrırim gadredilerek kanları döküldü. Ar
-tık dürısadan ·Emniy.2t ·ve asayiş bek:lenilmemelidir. Çünkü:. Bir yüzük 
nıılkasım:rı kaşı ·gid'i,c2k olursa y?rinde :kara sakızdan başlk:a bir şey ksil
·mın. 

Dicle nehri ıbund:ı,n ·sonra kan de:yası olar.ak akacsik ve k]bley,e doğ
ru gidcc<'k olursa Hicaz :hurınalıklarımn toprağinı kanlı çamu;r :haline ko
yacaktır. 

Eu korJo::u.nç hadis:d"n denizlcır bile dedirgin olmuştur. Baks3:na: 
iİstündo::ı-.i dalg.slar, k•~dorli lbir yü:zıdki ·sıkıntıların,' ·kederlerin twkısı 
-değil midir? Şu ihaüsıyce· karşı .göz yaşı dökmek ve onunla ,gönlün acı
larını avutmağa 'çalışmak bi:r· atm kalçasındaki d:iğı, yıkamakla gider
rneğe• uğr.aşmak gibidir. Ş':hitlei'in ms7:arları .tQprağı.ria kapanıp da· ağ-· 
l.amak layık değildir. Çünkü: Onların. en :küçük, değersiz mükfıfatı ·yüce 
·Cennet olacaktır. Lakin i'slamlık, nisheti ve insanlık merham-sti b:akı~ 
ınındıs:n o nazlıların •ehEdi olarak ortada yok· oLmalarina karşı içli ve acı
:yan bir kalbin qCı duymadan SUsması mÜmkün olmayor. 
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Saıbret, hele kıyamet ,gdsin, o adruet gününde, bu şe!h1tlerin kanlaı
flşuan yüzleriyle kabirierinden ka1l.rnın,; o vakit baetıkb:rı topriıklar

açık mutlu gözlıer.e· sürme, döktükleri kanın ise· yanaklara gaze olaca
. ğını görürsün. Yaralı bir gövdenin 'kanlar içinde ve topraiklatr .fuı!tünde

debel!enmesinin ne- ıehlnmiyeti olabilii? O kırık kafesten kurtulan ruh, 
Tanrının mer'haanetli katma uçacaktır. 

Şu değişip duran dünyaya bel bağlamsik doğru bir iş değildir: F.elek 
bazan ·se~i gösterir, bazan düşmanlık. Guya ki, gök ile yer, iki değir
men taşı· giibidk:. Gece ve gündüz insanların gönlünü kırıp öğüdfu. 

Şecaat, ecele :karşı kolrmun gücünü gösterm~z. Ancak. ibiİeği hükü-
lür. Tanrının kazfiısm;: karşı ı:on isab2tli · fiıkirlerin tesiri olaı;naz. ölüm;, 
pUlSUYa girmiş bulunursa, arslan gibi cesar;etli bir. yiğit, savaş alanında:' 
kılıcını çıkarmağa vakiıt bulamaz. D,ünya {çin uğr2şanlar, bir leş başın-
da boğuşan akrbalbalara benzerler. Külliyatı Sadi, Bombay taib'ı 1301,. 
sahife 41. 

Hüffi,gıl, 9 Muhari·:em 656 = 16 ikinci kanun 1258 · yılmd3! Bağdad'r 
aldı. Orada hıristiyan olan kansımn teşvikiyle. yaptığı zulümler yazılsa 
tüyl'er ürperir. Sar'alı - 'Epileptik olduğu söylenen Hülag(ı zalimi,' Hac-
cac'a rahmet okutmU!ŞhK. Bilhassa Aibbas oğulb'rının bilgiye bü~ de
ğ)er ve·r::n ilk halifeleri yönünden yunaıncadan 1Frcüme edilen binlerce 
cilt fenne, tabaıbet?, felsefey:: ait kitapların Dicl'e'ye·. dökÜldüğü söylenir.~ 

' . ' i ... 

Sadi, görduk:lıe•rinden ancak bind? biı:i.ni yazmııştır. Söz~erindeki in
celik, ibuluşlarmdslki yüoelik bakımından bugün ;azılmış' kadı;ır taze. 
ve canlıdır. Şiraz, Bw~dad'a yakın olduğu giıbi şairin, B'ağqad' Nizamiye, 
:qıedrescsinde .tahsili . olduğundan ayrı ıbir değeiri vardır. · 

Sildi'nin kullandığı verzinle, Mevlana: Şeyh Saiaıhaddin Zergübu Ko.;.. 
nevi'nin ölümünde bir mersiye söylemiştir. öyle. alnlayorum ki Şinızlı 
büyük şairin bu acıklı ağıtı Konya'ya gelmiŞ ve Mevlana taırafından b>e
ğenilmişüı:. Sadi şöyle başlamıştır: 

Asuıııaııri. Hak buvad ger htin bigiryed ber zemin 

Ber izeval.:.i (.Mülık-i Musta'sam Emir ıal Müminin. 

Mevlana şöyle yazıyor: 

·Ey zi hicran,-ü :firaket· asumau bigliiste. 

Dil miyaui htm uişeste a.klu can, bigiriste. 

_ Şeyh S;ılaılıaddin 657 yılı M'uharremi başında öl~üştür. Bu gazeİin 
tamaıİu cKülliyatı.Şems--i Tebrizi - Bombay basması 1885 yılı, 756 ıncı:: 
ıı$ifa~dir~>nBu gaz~li Mutrib d:eniie:n,;ıi~ız )hıeyi2ti o~tU)!j.UŞ,j,v'e cen~~Yf 
ayı~ -göiDrmüŞlerdir.lJzluk. ·· 
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Abbas oğ~llan halifeleri günlei-inde 
geçen gai-ib hadiseler 

Mutasim Billah zamanında : · 
' 

. 224 senesi Şavval ayında (839) (Fergane) de bir yer sarsın:tısı 
.oldu. 15,000 kişi öldü. Aynı senede. (Bağda?) da yumurta büyüldü

ğiinde dolu yağdı. 37 kişi telef oldu. Bir' çok saraylar, konaklar 
yıkıldı. ,Aynı günde yüksek bir yerden korkunç bir ses· işitildi~. 

«Kullarına merhamet et, )tullarının suçlarını yarlığa! » diye biığır
.dı. Bu sesleri çıkaran mahlılkun yalnız ayak izleri görüldü ise d~ 
kendisi belli olınadı. yerdeki ayak izlerinin uzunluğu bir arşın, 
~enişliği bir karış, adımlarının açıklığı beş arşın idi. 

Vasık Billah zamanında : 

Hicaz'da kıtlık oldu. Bir rıtıl huğday kırk dirhem gumuş pa· 
raya çıktı. Ha-cılardan çok adam öldü. Yine aynı :sene içinde (Bağ· 
da·d) da soğuğun şiddeti o dereceyi buldu ki hütü~ sular don,du. 

(Mağrib) diyarının bir çok yerlerinde zelzeleler oldu. (Şam) ve. 
(Humu:s) da fazlac~ insan öldü. Tarrhlerin verdiği bilgilere göre bu 
zelzelelerden (Antakya) ve {Musul) taraflarında yirmibin kişi telef 

oldu. Hacılar, susuzluktan dört konaklık bir çevrede aşırı derecede 
gıkıntıy!l uğradılar. Bir hardak suya avuç dolusu para verdikleri 
Jıalde hiılamadilar . 

. Mütevekkil zamanında : , 

(Dicle) nin suları sarı renkte aktı. Bu sarİlık jiç gün sürdü. 
Halk, büyük bir korkuya düştü. Tanrı'ya dua ve niyaz ile meşgul 
-oMı.ı. Bundan bir k~ç gün sonra da sular gül rengi bir kırnıızya ho· . 
J:andı. 

(Kei'lh) de 237 yılı Rabiül'evvel ayında (94&) bir çok düWn· 
·.lar, evler4 mahalleler yanıp kül oldu. İçinde sayısız kad~ çoluk:, 
~cuk telef ·oldu. Bir çok yerlerde yer sarsınıısı başladı~ (Dam
gan) da .vali, hakimler ve başkaca halktan 45,000 kişi öldü. Bu zel~ 



zelede (Bestam). şehrinin :Üçte ikisi yıkıldı. ( Cürcan,. Tiıberistan, Ni:_ 
şahur, Kum, Kii_şan) aynı gün ve saatta harap oldu. Dağlar yarıl
dı, yerleriiıd~n sular fışkırdı. 'Topraklar çatladı: Mısır'da (Süvey~ 
da) köyünde gö.kten taş yağdı.-Bu semavi taşlardan bir tanesi tar
tıldığı zaman (lO rıtıl = takriben dört I:;lo) ağırlığında olduğu an~

Iaşıldı. Bir bedevi arabın çadırına düş ~::ı taş parçasının çıkardığİ 

ateş her tarafı yaktı. Seni,avi taşli:mdan hirini (Festad) a, hir~sini de 
(Kuheys} e gÖtürdüler. 

Yemen diyarında Üzerinde hüyük çiftlikler bulunan kocamaıı.
hir dağ yer.i.nden kayarak başka bir arazi üzerine yii.rüdü ve orada 

kaldı, Bazı yerlere yıldırım düştü. ·Pek çok insan yaktı. Mısır sını-

rmda hir mevk1de bulunan üç adamdan ikisi y~ldırımla yandı. Sağ 

kalan üçüncüsünün rengi siyah oldu. Gökten korkunç güri!ltlller 
işitildi. Yine bu sıralarda Ramazanın yedinci günü idi ki kargadan 
büyük, kartald an ldiçiik beyaz renkli bir _kuş (Hal ep) kalesinin du·· 
varı üzerine konarak arap diliyl~ «Ey alıaİi! Allah't.an kodmn, AI
lah'ıtan Allah'tan .. » diyerek kırk defa üst Üste bağırdı. Bu sözleri 
hemen bir mektuba yazarak hir ulakla Padişah'a gönderdileı-. Ha-, 

. ' 
dise için heşyüz kişi şahit gösterilınişti. 

(Ahvaz) da canlı adam Jcaimadı. Beya·z bir kuş rbir cenaze üze
rine konarak arap ve (Huzistan) dilleriyle «Allah bu ölüyü ve bu"-
nu görmüş olanları yarhğasın.» diye bağırdı. 

L , 

254 yılının Şavval ayında 868 (Antakya) v:e (Tuıms) da zelze-· 
leler oldu. Bütün· ev ler yıkıldı .. Kale hurçları harap oldu; Tunus:> 
halkı Mısır tarafından gelen korkunç bir gürültü. iş~tti. Bu gürül-: 

tünün d6hşetinden binlerce insan öldü . 

.M:frtazıd zamanında· 

(Taheristan) Çevresinde sular kurudu. ·Biiyük kitlıklar oldu_. 
İnsanlar birbirYerini yediler. ({\.zerbaycan) da veha hastalığı öyle
bir salgın yaptı ki .k efen biç~~~k . bez bile kalina di. Ölüleri, kendi 

· gömlekleri ve kilimler içinde gömdüler. İş öyle bir duruma vardr · 

ki, cenaze ~defnedilecek yer kalmadığından .ölüler sokaklarda bıra
kıldı/: 
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Razi Billah zamarnnda 

327 = 93;8 yılında (Fırat) ın suları ll arşın yükseldi. (Anhar) 
_taraflarında yerler yarıldı. Yarıklardan sı.ilar fışkırdı. Bütün etraf 
köyleri su bastı. Pek çok insan, davar, kurt, kuş suda boğuldu. ~u
-lar Bağdad'a kadar yayıldı. Bağdad'ın (Garh) ve ('Anbar) Çarşıları 
seller altında, kaldı .. Su lıasmayan, teemli 'harap olmayan hiç bir 
yapı kalmadı. Yeni Dicle köprüsünün kemeri yıkıldı. İ~'fayıs ve ha
ziran aylarınCa 18 defa Dicle suları taşarak etrafa hüyük ·zararlar 

verdi. 

Mütteki BUlalı devrinde : 
. . 

330 = 941 yılında kuyruğu IHaşnkta~ Mağnha kadar· her ta-
rafı kaı3layan bir yıldız göründü. Bu. m:mzara 13 gün devam {;tti. 
Bu uğursuz işaretin tesiriyle hir (Cil·ih =--= Ölçek) buğday 320 Dina-

ra ıtık~ı. İnsan insanı yedi. (V asıt) çevrelerinde kıthk ve veha oldu. 
Halk ölülerini defnedemedi. Yine aynı senede Rum orduları, mem

lekete saldırdılar. ·(Diyarbakır) ı yağmaladılar. 

Yukarıda bahsedilen hadiselerden başka (Müktefi Billah) ın 
hilafetinin ilk zamanlarında · 289 = 902 yılında seher vakti .bir zel
zele oldu. Bu zelzelenin ilk başladığı dakikadag ta güneş doğunca-

ya kadar gökteki bütün yıldızlar hir an içinde kayholdu. Bu hale, 
o zamana kadar· tesı:ıdüf edilmemişti. 

24.0 = 854 senesinde (Ahlat) halkı semadan öyle bir ses işitti
ler ki bu sesin d~hşetinden bir çok. İiısaıı öldü. Yine ı,ıynı tarihte 
(Türkistan) şehirlerinde şiddetli bir fırtına çıkarak (Merv) şehri-

ne kadar dolaşmış ve huyüzden (Zükam) illetine uğrayan pek çok 
insan ölmü.ştür. Arka arkaya dev~m eden hu fırtına, (Nişahur, Rey, 

Hemedan, Helvan) çevrelerini dola~arak (halı:) ve (Bağdad) a indi. 
B.;_ vilayetler halkını da aynı akıhete uğrattı. Humma, :öksürük, 

nezle salgınları yaptı . 

. Habib ôğlu Muhammed'in anlattığına göre: Mağrib· diyarında 

(Kırvan) da on üç kasaha çökerek yere ba1,mış, huraların a}ıalisin· 
den ancak 42 ldsiden baska hiç kimse kurtul~amıştır. (Kırvan) · a 

" "·· ' ' .. ' 
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adam gönderilmiş, felaketten kurtulan 42 ki~inin, başka tarafiara 
dağılmamaları için şehir dışında bir yer çevriıe~ek .:ırada yerleşti
rilmeleri · emrolunmuştur. 

. . 
Yine anlatırlar ki, Mfıtazıd, (Amir oğlu Abbas) ı (Kırmıtiler} le 

harhe g~öndermişlerdi. Kırmıtiler Aniriu ordusuna haskın yaparak

kendisinden başka hiç bir fert sağ kalmamak üzere ;hepsini öldür
düler. 

(Saffariler) den (Leys oğluAmir) 50,000 süvari.ile Saman oğul
larından (Ahmed oğlu İsmail) ile cenge tutuştu. Amir esir oMu. 
Askerlerinden hiç birinin burnu kanamadan geri döndüler, 

264 =. 683 yılında (Zübeyr oğlu Abdliillah) Kabe'nin eski yapı
liını yıkarak enini, boyunu genişletmişti. 274_:__693 yılında (Haccac) 
bu şekli hozdurdu. Zuheyr'in koymuş olduğu bütün taşları k~ldır- · 

dı ve ~75 = 693 senesinde yine eski haline getirdi. .. ... . .. ......... . 

Leys oğlu Amir'in oğlu (Abdülmelik) der ki: (Hazreti Hüse- · 
yin) in başını Kiife'de vali saraymda (Ziyad oğlu Ubeydullah) ın 
elleri arasında, aonra (Ziy.ad) ın haşım (Muhtar). ın elinde, Muhta
rm başını (Züheyr oğlu Mus'i.b) in dinde, (Mu;'ih) in başını da 
(Mervan oğlu Ahdiilmelik:) ın elinde gördüm. Bunların hepsi pek 
,arip hadiselerdir. · 

Anlatırlar ki: Halifeler neslinden (Yezid), (Ziya d), (Müdrik) 

adında üç ka~.deş aynı sene içinde doğmuş, her üçü de. yine aynı yıl 
içinde katledilmiş, her üçünün de ömrü 48 ·yıl devam etmiştir. Bu 
vak'ıı da pek az görülmüş bir tesadüf eı:ıeridir. 

(Mukle oğlu Ehu Ali) ü-ç halifeye yani.(Muktedir Billah, Ka
dir Billiih, Razi Billah) a vezirİik yapmış, h~yatında üç 'defa selere · 
çıkmış, öldükten soiıra da üç defa yer değiştirmiştir. İlk önce ha-

1 life sarayına gö:ınülmüş, sonra kendi sa~ayına kaldırılarak oraya 
defnedilmiş, üçüncü defa da bugün bilinen mezkrına nakledilmiştir. 

· Muktedir Billah'm günle,rinde (Merv} şehrinden gönderilen bir 
mektupta : tamir edilmekte olan şehir. kalesinin bir yerinde . bir de
liğe rastlandığı ·ve b nı· ası genişletildiği zaman ·altında bir mahzen 
meydana çıktığı: bu mahzenin içinde ölümden başka yüzlerinde 
hiç bir~değişiklik olmayan 1000 ki.P.ni:n yatmakta olduğu; ölülerden 
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birinin kulağında adlarmm yazıh bulunduğu bire!' kağıt parçaM· 
nın asılmı~ Qlduju bildirilmiştir:. 

Her şeyi en iyi bilen -ve en doğru hüküm veren Alla:tı•tır. Ba
şarı Allah'tandı:t; 
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FASIL III 

S·elçlfk oğulları Devletinin ilk kurulduğundan Aliiüddin Keyku~ 

bad I oğlu Gıyasüddin Keyhusrev ll nin son günlerine kadar 

gelip geçen sultanlar fi,evrini'U tarihi. 

İran'da devle,t kuran Selçuk sultanlarının sayısı 14 tür. 

l - Selçuk oğlu Mildil oğ1u Sultan Rüknüddin Muhammed 

Ebu Talih (Tuğrul hey) 

2 - Davud' oğlu Ebu Şuca' İzzüddin Muhammed (Alp Arslan) 

3 ~ Alp .Arslan oğlu Muizz-üddin Elmlfeth. (Melikşah) 

4 - Melikşah o~lu Rüknüddin Ehülml!zaffer (Berkiyaruk) 

5 .~ Melikşah oğlu _Gıyasüddin (Muhammed) 

6 --'- lVIelikşah oğlu Muizzüddin Ehülhars' (Saııcar) 

7 ~ Muhammed oğlu Muğisüddin Ebulk~sım (Mahmud) 
. ' 

8 - Muhammed oğlu Riiknüddin (Tuğrul hey II) 

9 -Muhammed oğlu Gıyasüddin Ebulfeth (Mes'ud) 

lO - Mahmud oğlu Gıyasüddiıı Ehülfetlı (Melikşah II) 

ll Mahmud oğlu Gıyasüddin Ebu Şüca' (Muhammed II) 

12 ~ Mes'ud oğlu Muhammed oğlu Muizzüddin Ehülhaı:is (Sü

leyman Şah) 

JOi 

13 -!Tuğrul hey oğlu Rüknüddin (Arslan) 

14- Arslan oğlu Muğisüddin (Tuğrul bey IID: 



Selçuk oğulları Devletinin . kuruluşu· 

İRAN SELÇUKİLERi 

ı 

Sultan Rüknüddin Ebu Talip 

Tuğrul Bey 

Selçuk oğulları devrinin ilk sultanı Tuğrul Bey'dir. Onun ci
hana hakim olmasının sebebini şöyle anlatırlar: 

(Tuzincar?) ııahiyelei-iyle çevrelerinde yay;Iak ve kışlak yapan 
hir çok halk vardı ki hu.pların başbuğları, güzel ahlakı, dürüst ima
nı ve iyi üııiyle tanınmış (Selçuk) adlı birisi idL Selçuk'un (İsrail, 
Mikail, Musa, Yunus, Ahmrd) adlarında beş ı;ığlu olup huıilardan· 

her biri başbuğluğa, ulus güderliğe elverişli, cihanın feti~ . ve ida-
resine ka!biliyetli idiler: Bir zaman sonra Selçuk Taıırı;ya kavıLŞtu. 

Oğulları uluslarına baı;huğ oldular. Dal budak saldılar .. Nüfusları~ 
varlıkları arttı. Millet içinde savaşçı ve ünlü yiğitler türedi. Cenk 
silahları, gereçleri tamamlandı. " 

O sıralarda (Maveraünnehir) ve (Türkistan) p'adişahı olan 
(İlik Han)· (*) Selçuk oğulları oymağının kuvvetlenmeainden tela

şa düştü. (Gazne) li (Sultan Mahmud) dan yardım dil.'emek Üzere 
elçi gönderdi. Memlekette .(Türkmen ) lerin gittikçe çcğalmakta ve 
kök salmakta olduklarmı, her nekadar bunlar dürüst, iyi huylu ve 
uygun gidişli insanlar olup kendilerinden ı;ıimdiye kadar kötü bir 
hareket ve beğenilmiyecek bir hal görülmemiş ise de ileride zaman 

ve ahvalin değişmesiyle fitne ve fesat yoluna sapnuilarından kor

kulmakta bulunduğunu bildir~i. 

(1) !lik Hanlar yahu.t ilk Hamlar A:!ibasiyah oğulları hanedanindan
dır. Mütercim. 
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İlik Han diyor ki: Eğer bu ıtd~mlar ileride ayaklanırlarsa ya· 
pacaldarı kötülüklerin zararlarıni önlemek çetinleşecek, bu ziyan· 
lar binlerce diyarlara salgın verecektir.. Bunla'r hakkında Sultanın 
lüşünceleri ne ise bildirsinler ki bir çaresini arayalım. 

Sultan Mahmud; hu teklif üzerine hir zaman düşü~ceye vardı. 
(İlik Han) ın (Buhara) taraflarına y-İiriidüğii günlere kadar işi sav· 
sakladı. Ancak bu vak'adan sonra Selçuk oğullarına elçiler gönde
rerek şu sözleri ısmarladı: 

Bize daima (Hind) taraflarına doğru cenge gitmek düşüyor. 
Müslüman yurtlarının her köşesindeki seçkin savaş erieri kendi is
tekleriyle bize katılmak dileğinde bulunuyorlar. Hayret edilir ki 
Hçi bir vakit Selçuk oğullarmdan bir bölük bizimle heraber kafir
Iere karşı cenge gitmeğe, bu yüce saadeti ve parll}k üllü kazanmaya 
yanaşmadılar. Aradaki mesafenin yakınlığına göre oymağınızın bü~ 
yükleri huzurumuza kolayca gel~hilirler, Maslahatın ger~ktirdiği 
işleri birlikte konuşur, tedbirler düşünürüz. Sonra iltifatlarımıza, 
iheanlarımıza uğrayarak yine yurtlarına dönerler. 

Elçi, Selçuk oğullarının yanına vardığı zaman, onlar tarafından 
pek çok saygı ve se~,inçle karşılandı. Büyük kardeşleri (İsrail) seç· 
kin lO,ÔOO kişi ile lıirlikt~ sultanın katına yollandı. 

Selçuk oğlu İsrail'in 10,000 silahşur ile G-azne'ye, gelmek"t~ oldu
ğu Su'ltan Mahmud'a haber verilince tekrar bir elçi göndererek 
şimdilik askere ihtiyaç olmadığından orduyu geri çevirmesini ve 
ya!nız kendisinin gelmesini ısmarladı. 

İsrail, askerl~ri arasından gürhüz ve yakışıklı üç yüz, yiğit 
ayırdı. Bunlarla oğlu (Kutulmuş) yanında olduğu halde yol~a de
vam etti .. Gazıle'de sultan katına varır varmaz saygı ile yer öptü. 
Selçuk oğullarının terhiyeli durumu sulta,;.ın hoşuna git~i. İsrail'e 
büyük ik~amlarda bulundu. Tahtının yanına altından hi~ kürsü ko
nulmasmı h~yurarak konuğunu yanına oturttu. Dernek kurdurdu. 
Selçukluların dernekte bulunmaları şahı neş'elelldirmişti. Muhab
bet ar~sında İsrail'den sordu: 

-- Eğer ihtiyacım•z olursa bize nekadar askerle yardım edebi· · 
lirsiniz? 
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· İsrail yanındaki siloodarından bir yay istedi, gençlik öğiincü 

1 
ve hadenin keyfiyl~ cevap verdi: 

-. Her ne zaman bu yayı oymağıma . gönderirsem çarçabuk 
30,000 er gelir~ 

Sultan bu sÖ·zÜ büyük bir hayretle karşıladı. Sevhiç duydu, tek
rar sordu: 

- Daha fazlasına lüzum görülürse? 

İsrail. t~krar silabdarın dan bir tek ok aldı: 

-Bunu gönderirsem 10,000 süvarİ atlamr. 

Sutan bu yolda sorgusunu tekrarlayınca, İsrail tirkeşinden iki 
ok d;;: ha çıkardı: Bunlardan her h iri 10,000 atlıya işaı·ettir, dedi. 
Brı cevap üzerine Sultan Mahmud'un durumu değişii: kendi ken
dine:.· 

·Bir adam ki bir yay ve üç okla 60,000 kiŞiyi silaih, erzak ve mü
himmatiyle ayaklandırır. Onu küçümsemek gerekmez, demişti. 

Sultan Mahmud maiyeti büyükleriyle yaptığı meşveret netice-
, sinde Selçukluları geri çevirmeyip elde bir esir olarak Ga·zne'·de 
alıkcinulmalarında söz birliği ettiler. Sonra, İsrail· ile oğlu Kutui
muş ve yoldaşlarından on neferin üç gün için sultan sarayında, öte
ki konukların da her e~irin lı:.onağına onar kişi ayrılmak suretiyle 
ağırlanmalarını, haklılrında her türlü konuk severliğin esirg'enme
mesini buyurdu. 

E~irlerden her biri onar kişi ayırarak konaklarına götürdüler. 
Gece yarısına kadar bunlara saygı ve ikramda bulundular. Gece 
yarısı geçip te şarabın tesiri kafalarını alt üst etmeğe başlayınca 
uykuya varmıŞlardı. Sabah olunca sultan konuklarm hağlattırılarak 
Hindistan sınırında (Kal~ncer) kalesin~ götürülmelerini emretti. 
Geri kalan Selçuk oğulları oymağına da bir elçi ile kaftanlar yol
ladı. Giden elçi (İsrail) in sultanın katında büyük ikramlar gör
düğünü, ancak şimdiye kadar padişahsaraylarına girmemiş, onların 
türelerine yabancı bulunmuŞ olamsı dolayısiyle şarap medisinde 
görülen haz.ı uygU:nsuz halleriyle sultanı .gücendirdiğini söylemiş ve 
saltanat şer~finin korunması hakımından bir kaç güıi için (Gazne) 
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cde alıkonulduğunu hil1irniiştir. Bu hususta hatırlarına hir şey ge
-tirıneyip itaat ve hağlılıklarını daha ziyade arttırdıkları takdirde 
İsrail'in padişah tarafından verilecek hql sungularla geri gönderi-
leceğini de iliiye etmiştir. 

İsrail'in esir edildiğini haber alan kardeşleri şu hekleniline
_yen hadise karşısincia hemen ayaklanmak ve gelen elçiyi alıkoymak 

istediler. Sultanın kudret . ve şevketini, verdiği sözü yerine getire
·ceğini düşünerek geri durdular. Elçiyi bol armağanlarla'yola vur
·dular. Sultan Mahmud'a karşı 1Jağlılık ve kulluk yolunda devam 
ettiler. Sultan her ne huyurduysa boyun eğmeyi, buyruklarını tut
Jnayı gerekli biliriz. Hepimiz onun köleleriyiz, dediler. Sultan Mah
:mud sağ olduğu müddetçe uygunsuz harekette bulunmadılar. 

Bu vak'adan iki yıl sonra sultandan şu dilekte hulun,dular: Bi
:zim. nüfusumuz, davarlarımız çoğaldı, );aylak ve kı~laklarımız artık 

.kafi gelmiyor. (Horasan). tarafına geçmemiz için hize musaade-hu
yurun; üzedmize aldığımız vergi ve resimlerle da var ve mallar· iki 
kat fazlasİyle saltanat naiplerine gönderdim. 

Selçukluların hu isteklerini saltanat büyükleri maslahata uy
gun hulnıadılarsa da bunların hazineye ödeyecekleri vergilerin ar
tacağını düşünen sultan, ( Ceyhun) nchrini geçerek (Ni sa) ve (Ba
verd) taraflarında yerleşmelerine müsaade etti. 

Gazneli Mahmud ölünce 421 = 1030 yılında oğullar1: (Mes'ud) 
ile (Muhammed) arasında saltanat kavgası haşladı. Menıleket zayıf 

· düştü. S?-ltan1ık Mes'ud'da karar kılıncaH kadar Selçuk Türkmen
leri, etrafta çapullara, yağmlara, yol kesiciliklere başladılar. (Hora
san) taraflarını titrettiler. 150 Türkmen silahşurunu (Kalence:r) 

kalesine gönderdiler. Bunlar, orada hanımallık, irgaıltk gi}Ji çetin 
işlerde çalışarak (İsrail) i kaçırahilnıek fırsatını kolladılar. (Kalen• 
~er) de hir zaman odunculuk, sakalık yap~ılar. Memleketin içini 
~dışını iyice öğrendikten soıira hir gece İsrail'i kaleden dışarı uğra-

. tarak· Hor asa~ volunu tuttular. Sabah olup da kale dizdan işi an
l~yınca, şehirdeki muhafaza askerleri, sİpahiler kaç~kların arkasını 
kov~lanıağa koyuldular. Biraz ileride sık bir ornıan)çinde yolla
rını şaşırmış olan Selçuklular nihayet yakayı ele verdiler: 13unlar
dari hi_r kısmı dar ağacına .çekildi. (İsrail) ile oğlu (Kutulmuş) ağır 
zincirlerle kösteklenerek tekrar hapse atıldılar. 
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.Bu kaçma hadisesini haber .alan Sultan Mes'fıd Çok öfkelendi. 
1srail'in zehirlenmek suretiyle .;)ldürülmesini, Kutulmuş'un daha 

-:sıkı bir halde· muhafazasına dikkat edilmesini. buyurdu. Bu. sebep· 
iten dolayı Sultan Mes'fıd ile Selçuk oymağı Türkleri anısında ·bir 
.kaç d~fa çarp~şmalar oldu. Selçuklular zaf_e'r kazandı. Her _iki ta· 
ı· aftan bir çok insan öldü .. Nihayet aralarmda yapılan/bir· barış ne
:ticesiude (Sistan, .Gazneyn, Hind) çevreleri Sultan Mes'fıd'a bıra
:kılarak Horasan ive .diğer memleket parçalarından el çekmesi ka
:.rarlaştırıldı. Selçukliılar (Tus) ve (Nişabur) şehirlerini de zaptet· 
tiler. Bu.şehirler halkını kılıÇtan geçirıiı.ek ve mallarını yağmala
-.mak istemişlerdi. Fakat ·o sıralarda Ramazan ayı girmiş· olduğun· 
odan işi bayram sonuna bıraktılar. Bu müddetin bitmesine meydan 

_ "kalm~ıdan Halife (Kadir Billah) elçi gö)1dererek Selçuk oğullarını · 
-1Jir çok öğütlerle ve vaitlerle yola getirrneğe çalıştığından öteden· 
beri hilafet makamına karşı çok saygı gösteren Selçuklular bu du
rum karşısında da halifenin tav,-siyelerine itaat ~ttiler. Y almz hali
feye Sultan Mes'fıd' dan/ şikayette bulundular. Horas~n emirliği 

menşurunun kendilerine verilmesini dilediler. (Kadir Billah imnla
rın dileklerini yer1ne getirdi. HiPatlerle beraqer sancak gönderdi. 

İşte bu sıralarda Selçuk'un ikinci oğlu (Mikail) öldü. Oğulla
'rı, (Tuğrul) bey ile (Davud) kaJ~ilenin· ı;aşbuğu oldu. Geri kalan 
bütün oymaklar bunların buyruğu altına girdi. Tuğrul hey (Ho
rasan) diyarını kardeşi Davud'a bırakarak büyük bir ordu ile (Irak). 
'tarafına yollandı. (Rey) :şehtini zaptetti. ,Ahalisinden bir çoğunu 
öldürttü. Mallarını yağmalattı; Kendisi de-orada "sultanlık tahtına 

'Otu~·du (432 = 1040). 

Tuğrul Bey'in meınle"keti günden güne genişliyor, kuvvetleni
-yordu. (Harzeın, Taberistan, Geylan, Mazenderan, Pars, Kirman, 
Azerbaycan) ·çevreleri ele geçirilmiş, (Erran) fethedilmişti. 

Tuğrul Bey Gazne'li Sultan Mes'fıd'dan amcası İsrail oğlu (Ku
·ıulınuş) u hapisten ·çıkarıp kendisine göndermesini istedi:' · Mes'· 
ud'la iharış ve anlaşmayı pekiştirdi. Selçuklular, Sultan (Sancar) . 
·zam~nına kadar Gazne'liler hanedanına karşı saldırgan hir siyaset 

:gütmediler. . 
Kutumuş (Kalencar) zindanından çıkıp ta Tuğrul. Bey'in yanı· 

3la gelince büyük sevinÇ şenlikleri y~pıldı. Sultandan ihamlar, il-
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. tlfatlar gördü. Son derece itimadını kazandı. Hiç· hir vakit hizme
tinden ayrılmadı. 

1 

Bağdad seraskeri (Besasiri) Ahhas oğulları halüelerillden yüı.
çevirerek Misır halif~si tarafına dönmiiş, asker çeke~ek Bağdad'ı 
eline geçirmiş, hıilife (Kaim Biemrillah) ı esir ettikten sonra 
(Ane) kasahasında hapse attırmıştı. Bir sene hapi~te kalan halife 
gizlice Tuğrul Bey'e bir elçi göndermiş ondan yardım dilemişti, 
Tuğrul Bey, Besasiri üzerine yürüdü. Onu yakalayıp öldürdükten 
sonra halüeyi hapisten çıkardı. Bağdad'da getirip ·tahtına oturttu.. 
Abbas oğulları Devleti -lm suretle yeniden hayat buldu. Kainı Biem
rillah, Tuğrul Bey' e bu hizmetlerine. karşılık olmak üzeie (Rük
nüddin = Dinin direği) unvanına ilitve olarak (Sultan) unvanını 

da verdi, 

· Bağdad işlerini yoluna koyan Sultan·Tuğrul, Amcasi oğlu (Ku
tıilmuş) u (Musul, Diyarbekir, Şam) sınırl~rına gönderdi. Bütiin o 
diyarlar fethedildi·. (Taberistan v~ Mazenderan) . padişahlaığı Ku
tulmuş'a ~erildi .. Tuğrul, nihayet (Rey) ·-şehri kapısındaki saltanat 
çadırında 455 = 1063 yılı Ramazan ayında öldü. 26 sene saltanat 
sürmüştür. 

Sultan Tuğrul'un eviadı ol~adığıudan kardeşi (Davud), un oğ
lu (Alp Arslan) ı kendisine veliabd edinmiş, şahanat tahtını ona 

bırakmıştır. 

2 

Sultan Ebu Şüca' İzzüddi 
Muhammed Alp A~Ian 

Uzun boylu, heybetli bir yiğit idi. Amcası Sultari Tuğrul öl
düğü ,sıralarda Alp Arslan (Merv) şehrinde ıhulunuyord'Q .. Devlet 
büyükleri, yeni sultanı çağırmak üzere ulak gönde:ı,:diler. Gelinceye 
kadar küçük kardeşi (İlyas) ı ıSaltanat miibi olarak tahta çıka,rdılar. 

Kutulınuş, Sultan Tuğrul'un öldüğünü işitince sahana( davası
na kalkıştı. Padiş~lık bize düşer, çünkü babanuz bu yOlda öldü
rülmüştür, diyordu. ' ;Selçuk oğullarının yaşça en bü,yüğü de o idi. 
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.Jieme ııordusu ile harekete geçerek (Rey) şehrine yürüdü. Bq tcJui_~ 
Jm~attı. Alp Arslan'ın yolda olduğunu haber alınca, onun yetlf
.nıesini beklemenin, il~ride iki düşman arasında harbe tutu§m* 
~bi çetin bir durum meydana getireceğini düşündü. Baş ~ 
muhasarasını bir kol askere bırakarak daha önce Alp ·Arslan'la-ka:.. 
.şılaşmak Üzere (İsferayın) e yürüdü. İsferayın yöresinde iki taraf , 

cenge tutu~tu. Yaptıkları kanlı bir çarpışmada her iki taraftan bir 
çok· insan öldü. Alp Arslan kaçın~ğa hazırlanırken o sırada all.II· 
.zın Kutuhnuş'un atı tekerlenmiş, kendisi de ölmüştü. Artık Aap 
·Arslan bu tesadüf neticesinde tekrar gayrete gehniş, zafer kazanmı"' 
saadet ve saltanat ona yüz tutmuştur. Akrabaları arasında KutuJ.. 

muş tarafına geçenlerin~ h~pSini öldürtmek istedi. KiıtulmU§~un ~-

henüz küçü kolan oğlu da tbU: arada idi. Asilerin öldürülmesine 
ferman verdi. ·Fakat o sırada vezir bulunan ve güzel tedbir ve 
idaresiyle tanınmış olan (Nizamülmülk) bu i~e razı olmadı .. Akra-
banın kanına girmek doğru değildir. Uğursuzltik getirir, devletini:&, 

çahuk zeval bulur, uedi. / Alp Arsl~n-vezirinin bu öğütlerini uygun, 
· buldu. Fakat Kutulmuş'un oğlu (Süleyman şah) ile adamlarının 

memlekette bırakılması ileride fitne çıkınasma sebep olur mütala· 
-<unıiı ileri siirdü. 

Nizamülmülk, bunl~rın memleket sınırlarmda yerleştirildik• 
leri ve üzerlerinden şahlık ve emirlik unvanlar~nın kaldırıldığı tak
dirde sıkıntı içinde yaşamağa ve bir kötülük yapinamağa mecbur 
kalacakları düşüncesiyle (Diyarbekir) tarafl~rında (Bire = Bire· 
cik) ile (Rüha = Urfa) arasında tespit edilecek bir yerde oturma· 
larını münasip gördü. Süleyman Şah'ı oymağiyle birlikte oraya 
gönderdi. Buralarda bir vakit sıkıntı içinde vakit geçirdiler.-· 

Alp Arslan bundan öuıı<.~ .:mı.nı.gırı.H~ ~evdasına auşerek her ta· 
rafa akınlar yaptı. (Fazl Veyh) ile (Pars) şehrine yürüdü. Orayı 
zaptettikten s~nra (Irak) a yöneldi. Nihayet 12,000 süvarİ ile (RUm. 
diyarı = Anadolu) tarafına hücum etti. Rum Kayseri Ermiyanos 

.· Romanos) 50,000 zırhlı süvarİ ile Sultanın üzerine yürümüştü: 

(Fela~kerd = Malazg~rd) ovasında k~rşılaştılar. Bu sırada Alp Arıı
lan mimeccimleri topladı. Bunlar, yıldızların o günkü durumları· 
na göre .hücum zaman"ının henüz gelmediğini, muhareehnin biraz 

daha geciktirilmesi gerekli olduğunu söylediler. Alp Arslan bu ara-
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·da ordud~ki bilgin ve tectüheli i.htiyarlwrla. da bil: danışma yap tr,.:.
Bunların düşüncelerini de dinledi. Bilginler şu fikri ileri. sürdü-::

ler: 

_ Bugiin c~madır. Bu kutlu g,iinde hatipler bütün Ma~rık ve 1\iağ-
rıptaki islam mabedierinde askere zafer duası ediliL İslamlar için. 
tam bir fırsat zamanı olan böyle mutlu bir günü ganimet saymak 

gerektir. 

Alp Ar~lan soyuna ve temiz mayasına yaraş;m diiriist bir iman 
ve kahramanlık duygusu ile müneccimlerin sözlerine. aldırmadı~ · 
Doğru görüşlü, yüksek inanlı bilgin şeyhl~rin üstiin düş,iincelerini 
daha uygun buldu .. Hemen Rum ordusu. üzerine atıldı. Zafer ona: 
yÜz tutmuş, Haçlılar darma dağın olıııuştu. Bu: aralla· Kayser (Ro
manos) cılız h ir kölenin elinde esir old!L 

Kayseri esir eden köle hakkında şu hikaye yi anlatırlar:' Bağ-
, d ad' da asker yoklaması yapıldığı sıralarda yoklama cı, asker olmak 
isteyen bu kölenin adıııı deftere geçirmek hiieJstememiş,fakat sul
tanın gözü buna ilişiiice: Onu da yazın, he}ki Rum Kaysetini o esir 
eder, demişti. Kadeı;in cilvesi o sıraaa- sulranın ağzından Çıkan hu: 
sözleri gerçeklemiş, koca _Kayser, h~r köienin elinde tutsak olmuş
tur. Kayser, kendisini muhafazası· altında :huiuJ?-duran hu köleye,. 
hayatını bağışlaması için her gün lJin altın vermek suretiyle haşim 
kurtarahilmiştir. 

Rum ordusunun. hozulduğu gün (Romanos) un hoy~una -bir 
tomruk geçirerek doğruca Alp Arslan'!~ katma götüraület),. Salta
nat imaını olan (Kirman) lı (Ehulfazl) hemen yerinderi fırİi'f:,arak 
Kayser'in ensesine bir tokat indirdi. Sultan bu hareketi çir~in bul~_ 

du. İmama: 

«Bu adam bugün ellibin athya kumanda eden Rum K~;'yserr
dir. Ona bu türlü hakarette bulunmak nasıl yaraşır? dedi. El!Jılfazi 

cevap verdi: 

imansızlığı kötülemek için yaptım. Alp Arslan, Im cevaba kar
ı;ıı : «Zillete düşen kavınin büyüklerine merhamet ediniz!» mea]in

deki iiyeti hatırlattı. Bu şekilde gösterdiği şefkat ve merhamet, 
sultanın kafir bir düşmana karşı hile kalbinin, İmanının yüceliğini 

ispat ~tmiştir. 

ın 
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Alp Arslan, bu, zaferden sorira Rum diy~rı fethine oğu~larını.'
. göndererek kendisi geri döndü. 

O sıralaı:da (Melik Danişmend) de (Ni~sar, Tı:ıka_,t, Sıvas~ El-.· 
bustan) çevrelerini' tutmuştu. 

.. .· Alp Arslan Runı diyarı gazasından geri dö~dükteıl sonra {İran) 
iiİkesinde yücelikle saltanat sürdü. Son günlerinde (M~veraiinne"-

. hir} ·tarafına yöneldi. (Bezmdar) kalesini kuşatarak zaptetti. Kale 
muhafızını .beraberinde bulunan bir adamiyle snltanın huzuruna~ . 
getirdiler. Sultan, ahval hakkında muhafızdan biızı sorgular sordu. 
'Bu adam doğru cevap vermediği~den astırılmasını buyurdu. Fakat_ 
-~uhafız, hemen bıçl;!ğını çekerek, sultanın. üze~ine yürümüştü. ·Mai
yef köleleri bu haini yakalamak Üzere atıldılar. Qkçuluktaki büyük 
maharetine. güvenin Alp Arslan kölelerin araya girmesine müsaade 

_etmedi. Ne. çare ki sultanın yay ve o~u feleğin kaza ve kader oku-· 
nun amacını değiştiremedi. Diişman daha tetik davranmıştı. Alp 
Arslan'ın oku hedefini şaşinnca düşmanın. hançeri padişahın göğ
süne saplandı. Sultan bu hançer yarasından öldü (465 = 1072). Bu· 
facianın hikayesi uzund~r. Burada daha fazla tafsilat veremiyece

ğiz. 

Saltanatı dokuz, küsur yıl sürmüş, ölümünden sonra yerine oğ

lu '(Melikşah) geçmiştir. 

3 

Mui~üddin Ebulfeth Melikşah 

Uygu.n bir saadete, açık bir talihe ve yüksek bir devlete erış
miş ünlü bir saltanat sürmüştür. Geniş ve engin ülkeler, büyük di-· 

yarlar onun •buyruğu altına girmiştir. 

Derler ki: Meliksah (Semerkand) i fei:h ile bu di yar' sultanını 

esir ettiktırn son~·a dö~üşte (Ceyhun) ırmağı köprüsünden geçerken 
veziri (Nizamülmülk I-Iasan) gemicilerle sekb~nlara verilen Ücretie
rin (Istanbul) ve Antakya haraçlarmdan verilme:şini emr,etmişti. 

Sutan hu işin sebeplerini sordu : · 

Ceyhun kıyılarında verilen par•aların Istanhu~ ve Antakya üze- .. 
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rine yükletilmesindeki maksadın ne olduğunu . öğrenmek. istedi. 
Nizainülmülk, verdiği cevapta : 

, Ben, devletin şerefini yükseltmek ve hükümlerini yürütmek 
düşüncesiyle bu iki memlekctten alınan haraçiarın Ceyhun gemici
leriyle sek.banlarına tahsis edilmiş olduğunu ve bu vergilerin bu 
masraflara karşılık olduğunu ilan etmekle bu memleketlerin taah
hütlerini ~ağlamlaştiTmak istiyorum, demiştir. 

O sıralarda her nekadar _(Antakya) fethedilme~iş ise de Tek-· 
. fur, her yıl üçyüz bin dirhem altın vermeyi ve bu parayı -günü gü
nüıı"e ha;zineye teslim etmeyi üzerin'e almıştı. ·Bu paralar öteki arap 
diyarlarından gelen -kesimlerle birlikte hazineye gönderilmekte idi. 

Antakya'nın {ethi Süleyman Şah tarafından şu suretle elde edil
Jniştir: Antakya tekfuru bir gün (Akka) kalesine kız istenıeğe git· 

mişti. Türklerden bir emir o,sırada (Diyarbekir) taraflarında (Ur
fa) ile (Birecik) arasında yerleştirilmiş olan (Kutulmuş oğlu Süley
man Şah) a gelmiş tekfurla askerlerin şehirden çıkmış, hep bi:dikte 

gelin getirmek üzere Akka'ya ıŞ.tmiş olduklarını haber verdi. Şu 

fırsat günlerinden faydalanarak bin kişilik bir kuvvetle şehre has
kın yapıldığı takdirde kolayca fethedilebileceğini ve bu suretle adı
nı.n yüceleceğini de ilave etti. 

' 
Süleyman Salı oymağından 'seçtiği bin kişilik bir kuvvetle hü-

. tün gece yol yü~ümek, gündüzl~~i derelerde gizlenmek suretiyle beş 
günde ve gece yarısına doğru Antakya'ya yeti~ti.. Şehir halkı h,er 

şeyden habersiz tatlı uykularını uyurken ask~rden bir bölük kale 
burçlarından aşarak şehre inmiş, arkadan kale kapıla:rinı açmış, 
geri kalanları da he:rnen içeriye dalmışlardı. 

Süleyman Şah gece şehirde deliiiilar. bağırtarak evlerinden dı
şarı çıkanların caniarına kıyılacağını ilan ettirdi. Asker Teldur sa- . 

. Tayına yürüdü. Karş~ koymak isteyen bir kaç kişi hemen öldürüldü, 
Sabah aydınlığı helirirken şehrin fethi kolaylıkla tamamlanmıştı. 

• . . • ,1 

1 Süleyman. Şah Antakya halkına iyi muamele yapmıŞ ahalinin 
-can ve, maliarına ilişik edilmeyeceğine and. vermiş, yalnız tekfur 
sarayının bütün mal, eşya ve· silalılariyle hazinesini zaptetmiş, 

müslümanların bu şehre gelme~erine müsaade vermiştir. Antakya'-



nın fethi üzerine Süleyman Şah gön~erdiği ulaklatla zaferi~i Me
likşali'a bildirdi. Bu çevreyi tamamiyle elde- ettikten so~ra sikke ve 
hutbeyi Melikşah adına .çevirtti. Şehrin 1kime teslim edileceği hak
kında,ki s~rusuna .cevap gelinceye kadar orada kııldı. Ke~di adına 
emirlik ve şahlık sıfatiarını karıştırmadı. 

, Melikı;;ah, o sıralarda (Türkistan) s-eferine gitmişti. Süleyman 
Şah yazdığı ınektuİmn cevabını beklerken (Aı-abistan) ve (H alep) 
meliki olan {ŞerHüddevle) ona bit elçi göndermiş, (Şam) ve (Ara
bistan) memleketleriyle',bu ülkelere bağlı olan yerlerin haraçlıtrını 
kendisi almakta olduğunu, Antakya'nın 300,000 dirhemlik haracı
nın da buna dahil bulunduğunu bildirmiŞ ve her sene muntazaman . 

30,000 altın göndermesini istemiştir. Süleyman Şah verdiği cevapta: 
Antakya fethinin saltanat makamına bildirildiğini, her ne cevap 
gelirse ona göre davranılacağını yazmakla beraber, Antakya tek-, 
furu kafir olduğu için haraç verirdi. Halbuki şehir şimdi müslü
man ülkesi olmuştur. Müsljimanlardan nasıl haraç alınabilir? dedi. 

Şerefüddevle, bu mazeretleri ·kabul etmedi, Süley-ınan Şah üze
·rine asker .çekti. (Harım) yakınlarında karşılaştılar. Süleyman ga
lip geldi. Şerefüddevle, bu Çarpışmada öldü. Bunun üzerin~ Süley
man Şah bütün Halep ve çevrelerini zaptetti. Bu vak'aların tafsila

tını- da Melikşah'a bildirdi. 

O zaman (Şam) ye yöreler~ padişahı olan Melikşah\n kard~ş~ 
(Tacüddevle Tutuş) a Şerefüddevle'nin öldürüldüğü haberi ulaşın~" 
ca şaşaladı. Süleyman Şah, babasının ahlakını ve onun isyan yolu
nu tuttu. Sultanın kullarını öldlürüyor, memleketler zaptediyor, 

- eğer çarçabuk onun hakkından gelinmezse fitne ateşi her tarafı sa
racaktı-r, gibi mütalaalard~ bulundu. Şam diyarı askerini toplava
rak Süleyman üzerine yürüdü. Ayrıca Süleyman'ın yoldaşı olan 

· 'heylerede el altından adamlar göndererek onları bir takım teh,dit
lerle ürküttü. (Muarre) yakınlarında iki tarafın askeri kaqılaşınca 
beylerin her biri bir tarafa çek.ildi:Y alnız kaldığını anlayan Süley-
man Şah, kendi eliyle canına kıydı. ' ·-

Halbuki Süleyman'ın vaktiyle Sultan Melikşah'a göndermiş ol
duğu ulak, gidip de (Antakya) fetbini arzedince Sultan Antakya ve 

· Halep padişahlığını Süleyman Şah'a vermiş, ona- büyük sevgiler. 
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.~.göstererek ulağı bol armağa:p. ve kaftanlada geri yollamıştı. 

Ulak, dönÜ§tC Süleyman .Şah'ın olüm haberini getiren başka 
_]Jir adaml,a karşıla~ınca şaşırdı, her ikisi hirdetr geri döndüler. Ah
vali Sultan'a arzettiler. Melikşah, 'kardeşi (Tutuş) un hareketinilen 

, çok teessiir duydu. Ona hir çok tekdir ve tehditlerle dolu bir m'ek
. tu:; yazJı. 

Süleyman Şah'ın (Kılıç Arslan}· ve (Kalan Arslan) adlı iki oğlu 
. kalmıştı. Melikşah, Süleyman' dan hoş ka'an heyliği ·.Kılıç Arslan' a 
verdi. Ona aFmağanlar. gönderdi. ( 

Kılıç Arslan her gün terakki ediyor, 'a~nında etgi.nlik ve asalet. 

:izleri heliriyor, daima heğmilecek iş~erle uğraşıyordu. 

Sultan Melikşah, halka karşı adalet ve ihsan yolunu tutmuş, 
. alimleri,' şeyhleri h ol nimetleriyle o kşam ak ta devam . ediyordu. 

', (İmaınülharemeyn Ehülınaali Ciiveyni) onun çağlarında yetişen . · 
değerli bilginlerden dir. Saltanat. dergiihına gelen h ütün ali111- ve 
feylezoflara hüyük ikra.ı:ı;ılarda bulunurdu. Tamam 20 sene hu yol
da saadetle saltanat sürdü. 485' = 1092 yılında öldü. 

Bahtiyar o devlettir ki · dünyada yücelikler hulur, bir memle
kcte galip olur, f:rsat ve ganimet e:de eder, adalet ve nizanı daire

. sinde dünyada hükınetmeğe ç.ahşır. İŞte hu yü~e talihli ~ultanla 
(Nizamü=mülk Hasan) ve arkadaşları gibi hüyük vezirleriıiiıi ün

, l~ri yılların sahifeleı;i Üzerinde ehedi}eşınişti~. Şa~r diyor ki: '«Ada
• leti kuvvetlendirrnek suretiyle necat yolnna koş, çünkü. el,lediyet 

. defterinin baş yazısı adiUettir. Yoksa, gurur, devlet ve sery~t sev-
gisi fi'uıilik alanında gelip geçici şeylerdir .. » . . 

Selçnk oğulları soyundan gelen diğer Ac~m sultanlarının,:Ye . 

hunlarm tarih ve menkıbelerinin hu kısa kitapta uzun uzadıyadli
kayesine imkan olmadığından kısaca bahsedildL 

4 

Rüknüddin Ebülmuzaffer 
Berkiyaruk 

Babası Melikşah'ın veliahdı olmuştu. Kardeşleri (Mahmull) ve 
'{Muhammed) ie aralarında çarpışmalar oldu. Berkiyaruk ınidesin~ 
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--deki aı,:ızadan ölünce kard~i Gıyasüddin -Muhammed · memleket 
:tahtında yerleşti ( 498 = 1104). 

5 

Gıya~üddin Muhammed 

Kardeşleı: arasında mnharebeler devam ettiği sıralardil (Mül: 
hidler ~ İsmaililer) kuvvetlenmişti. Başbuğlan olan (Hasan Sab
hah) her tarafa daveıçiler göndermiş, bu arada (Abdülmelik · Gat
:tas) ı da (I~fahan) ayollamıştı. Bir·çok_kimseler bu zindıkların uy
durma safsatalarla dolu olan mezheplerine kapılarak doğru yoldan 

.s~ptılar. Sultan Muhammed (SOO = 110_6) yılında (Şahdez) e gitti. 
Hakanı aldatarak kaleyi ele geçirdi .. 

' . 
V ezir Nizamülmülk, hayatta olduğu müddetçe müslümariları 

öyle dürüst bir şekilde id~re etti ki hiç bir bozguncu bir köşeden 
baş kaldırmaya cesaret gÖsteremedi. F~kat büyük vezirin ölümün
-den sonra Mülhidler fesat ve fitneye başİadılar. Sultan Muhammed 

-5ll = 1117 de .öldü. 

6· 

Muizzüddin Ebülhars 
Sancar 

KardeŞleı'Lzamanında 20 sene Horasan·padişahlığında kalmıştı. 
·(512 = 1118) .tarihinde Selçuk tahtına cülusuİıdan sonra kardeşi 
(Muğisüddin Ebülkasım Mahmud) isyan etmiş ise de mağlup ol

ıiıuş Sancar'ın huzuruna giderek suçlarını hağışlattırmıştır. Bunun 
Üzerine s~ltan, (Irak) naipliğini ona havale etti. 

Sultan Sancar'ın günlerinde ( Oğuzlar) Ceyhun ırmağını geç
nıiş, o bölgede vilayetlere sarkıntılık yapınağa başlamışlardı. ,.Sul-. 
tan, bir kaç defa .geri. dönmeleri için bı'ınlara emir verdi. Fakat 
Oğuzlar haraçlarını arttıracaklarını söyliyerek vakit kazanmak is· 
-.ıetliler -(548 = 1153) .. 

Sultanın fikri bunlara aman vermekti. Halbuki maiyeti erkanı 
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onu harbe t€Şvik ettiler. Oğuzlar, yalvarıp yakararak her evden bi

rer batman gümüş vermek suretiyle geldikleri yerde kalmaİarına· 
müsaade istediler. Sultan, bunları memleket topraklarından dışarı: 

çıkarmak hususunda ısra~ gösterdi. Oğuzlar p.ihayet ümitsiz ve ça

resiz kalınca kadın ve çocuklarını önlerine katarak can ve başla 

çarpışmayil başladılar. Sancar ordusunun merkez ve cenahlarım 

vurduktan sonra sultanı esir ettiler. :Fırsatı kaçırdıktan sonra ne

ticeyi beklemenin •fayda vermiyeceğini takdir eden Oğuz oymak

ları oradan (Horasan) tarafına yöneld}Jer. Bir çok insan öldürdü

ler. Horasan padişahlariyle o bölgedel,d alim ve büyüklerin mürşidi 

sayılan ve ilirnde (Huccetül'islam İmaını Gazali) nin çömezi olan 

(Muhammed Yahya) yı işkence altında şehit ettiler. (Belh) şehrine 
geldikleri zaman Selçuklulardan Oğuz oymakları arasına karışmış 

bazı kinı.seler esir padişahı göz hapsinde tutan muhafızları aldat· 

tılar. Sultan'ın (Ceyhun) kıyılarında avialıdığı bir sırada fırsat bu

.Ian Selçuklula~ onu kaçırdılar. (Tiı·miz) sınırı kıyısında geınid'en 

geçerek .(Tirmiz) kalesine götürdüler. Devleti ve ömrü sona ermiş 
' 

olan Sultan Sancar, tekrar inemlel<:et işlerini yoluna koymağa va· 

kit bulamadan öldü (552 =ll57). Oğuzlar vilayetleri yıkıp y~k
tılar .. (Fars) şehri sınırlarına dayandılar. 

Oğuz heyleri h ir. gece hep birlikte· sürgün avına çıkmışlardı. 

Yanlarınd~ kendilerini koruyacak askerleri yoktu. (F~rs) valisi 

bunları pusuya düşürdü. Ansızın haskına uğrayan beylerin hepsi · 

birden öldürüldü. 

Şirvan'lı büyük şair (Hakani) nın yukarıda bahsettiğimiz Ho

rasan vak'aşr dolayısiyle inşad etmiş. olduğu meşhur Farsça kasi· 

denin şu p'arçalarının tercümesini aynen naklediyoruz: 

118 

O gördüğün ülkeler (Mısır) ı harap old,u.' 

O işittiğin feyz ve bereket (Nil) i .şarap oldu. 

Felek, (Muhammed Yahya) nın başını rÜ.zgara kaptır dı.·· 

Sancar'ın düşmaıılarını da nihayet boynundan yakaladı. 
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Muğisüddin .. Ebu)kasım 
Mahmud 

Kardeşi Sancar'dan sonra 17 sene (Irak) ta saltanat sürdü. Za
'':manında bir çok vak'alar oldu. 

Oğuzlar Irak'ta sultan Sancar'a isyan ettikleri sırada Mahmud 
da kardeşi Sancar'a ·karşı ayaklanmış, · aralal;ında muharebeler ol· 
muştu. r 

Sultan Muğisüddin Mahmud' un . günlerinde maiyet kölelerin-
. den her biti bir memleket parÇasını, eline geçirmiş, her biri h ir böl
gede istiklal kazanarak saltanat sütrneğe başlamıştır. Atabek (İl· 
deniz), (Azerbaycan) topraklarında; Atabek (Ilehlivan), (Irak) ta 
başkaları, başka yerlerde hüküm sürmekte idiler. 

(Salguriler) Sultan Mahmud'un kardeşi oğlu (M~likşah'a isyan 
\ ' > 

ettiler .. Bir çok fitne ve fesatlar ha~ gösterdi. Bağdad halifesi, ~r-
-tık bu hallerden bıkmJş, usanmıştı, . ' · 

8 

Rüknüddin Tuğrul II 

Mahmud'un yerine. Sultan Sanear'ın tavsiyesiyle 'Melikşah I 
oğlu Muhammed I in oğlu Tuğrul geçti. Kardeşi {Mes'ô.d) ile kar
deşinin oğlu (Davud) Tuğrul'a karşı ~yaklandılar. Onun sultanlı
ğını tanımak· istemediler. Tuğrul, bütiin z~manın1 . lmnlada harp ve 
mücadele içinde geçirdi. Kah galip, kah ınağlô.p oldu. Nihayet 529 
= 1134 Muharrem ayında öldii. (Gıyasüddin Mes'ô.d) da busuretle 

saltanat tahtına, yerleşti. 

9 ' 

Gıyasüddin Mes'ftd 

Gıyasüddin Mes'ud, taht~ çıkar çıkmaz Bağdad halifesine adam 
göndererek adına huthe okunmasını diledi. ' Halife (Sutan San-
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car) ın korkusu ile Mes'ild'un dileğini yerine getirmek istemedi
Aradan bir müddet geÇtikten sonra Mes'iid Bağdad'a yürüdü. Ha
life bu sef~r a:dına huthe okuttÜracağı vadi yle- . Sult.aı:i Mes'iid'n_ 

Bağdad'da padişahlara mahsus taht üzerine oturtmak s~retiyle hak
kında saygı gösterdi. 

Mes'iid biraz s'<mra amcası (San.car) !le m11har~heye kalkıştı~ 
Aralarındaki çarpışmada bozguha u_ğradı. Bunun üzerine Sultan 
Şanca:r, Mes'iid'un öteki kardeşi Tuğrul'u padişah intihap etti. Ken
disi de Horasan'a döndü. Fakat iki kardeş yine rahat durmadıl~r. 
Çarpışmaya haşladılar. Bu hal hir müddet devam etti. Nihayet Tuğ
rul'un ölümünden sonra Mes'iid, bütün ı;nemleketi buyruğu altına 
aldı. Ke.ndisine hoyun eğdirdi. 

529 · ll34· yılında Halife {Müsterş.id Billah) JJazı emirlerin 
teşvikiyle Mes'ıid üz-erine asker çekmiş ise de mağliip ve esir ol-
muştur. Bir müddet Mes'iid\ın zindanında kaJan halife artık hun
dan böyle Mes'iid'un sultanlığına muhalif kalmıyacağına kuvvetli 
söz ve senet veFerek yakayı kur~armış, fakat1 çok geçmeden hir ha-
tıni fedaisi tarafından öldürülmüştür. 

530 = ll35 yılında Sultan Mes'iid, yeni halife (Raşid Billah) • 
dan babasının her sene vermeyi taahhüt ettiği vergiyi istedi. Hali

. fe buna yanaşmadığından üzerine asker çekti. E tr aftan bir çok me

lik ve emirler halife tarafına. yardım, ettiler. Fakat Raşid'in uygun~ 
suz hareketleri ve bozuk ahlakı yalnız kalmasına sehep oldu. 

Mes'iid, Bağdad'ı hir mü-ddet muhasaradan sonra zaptetti. Şeh-
re girip sultan sarayma yerleşti. Askerini h.alkin mal ve canına el 
uzatmakt<in menetti. Bağdad'ın işgali dolayısiyle hüyük bir korkn_ 
içinde kalan ahali surtamn gösterdiği, adaletten dolayı yeniden gij

ven huldu. 

Raşid Billah, vaktiyle Sultan Mes'iid'a kılıç çe:ı-:miyeceğine sağ
lam söz vermiş ve huccet imzalamıştı. · Sözünde durmadığı takdir
de halifelikten çekileceğini taahhüt etmiş iken viidini ve ·taahhü; 

d ünü bozan Raşid, Bağdad alimler~nin ve ileri. gelenlerinin söz h ir
liği ile hal' e.dildi. Yerine Muktefi Lieınrillah getiril.di. 

538 = ll43 de (Musul) hakimi (İniamüddin Zengi) ile arala~ 
rında bir anlasamamazlık olmus ise de sultanm isahetli tedbirleri . . 
120 
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:sayesinde işler düzenine girmiş, İmadüddin, sultanla iyi geçinmek 
yolunu tut~uştur. 547 = ll52 yılında Mes'ud öldü, yerine Sultan 
l\fahmud oğlu Muhammed geçti {*). 

lO 

Gıyasüddin Ebu Süca' Muhammed 
~ ' 

Kardeşi Melikşah Il hapsedildikten sonra (Horasan) dan döne
Tek Selçuk tahtına oturdu. Melikşah'ı (Hemedan) şehrinden Köşk'tt 
gönderdi.' Melikşah, (Köşk)' ten (Hora~an) a: kaçarak kardeşi Mu-_ 
hammed'in ölümüne kadar orada yerleşmişti. Mnhammed ölüp de 
yerine( Süleyman ş'ah) geçince tekrar• ay~klandı. (Isfahan) a geldi. 

Orada 554 = 1159 yılında öldü. Sultan Muhammed'in ~adişahlık 
miiddeti yedi yıl sürdü. 

ll 

Gıyasüddin Ebülfeth Melikşah n 
. . . 

Melikşah, oğlu (Mes'ud) ile kardeşi (Muhammed) Atabek 
'(Bozebe) ve vezir (Tacüddin) ile birlikte (Pars) a göndermişti. · Ken
disi (Bağdad) a gittiği sırada Bozche hıin!an (Isfahaiı) a getirdi. 
Muhammed'i tahtma oturtarak beş nöbet ça1dırdı. Sultan Melikşah 
'Bağdad'dan 'dönüşte hunlarm

5 
Üzerine yürüdü. Bozehe, sultanı as-

' . keriy1e karşıladı. Aralarin.d~ yaptıkl~rı hir çarpışmada kendisi de 
öldii. Şehzade Mes'iid ile Sultan Muhammed tekrar (Pars) a gel: 

diler .. (Salguriler) in ayakhuması üzerine ora'tl.a~ kaçınışl~~dı. Me
likşah, Salguriler gailesini yatıştınnca. saltanat tahtma yerleşti .. 
Artık emirlerine iltifat göstermedi. Dört ay sonra aralarında söz. 

birliği yapan emirler, sultanı hir ziyafete çağırdılar. Etrafına hek-

(1) suıtan Rüknüddin T.;_·ğrul T·I ile Gıyasüdıdin M:s'ud dsvri Alk~ 
sarayi tezkc·D'sinin-·::1d2 bulunan her iki nüsihasında da eiD~f'cc bırakılmış-' 
tır. Aradaki boşluğu d•s·1durmak v2 vak'aların .t:s~lsülünfi bozmam21kla 
beraber ·:oisıc;:~n. bütünlüğünü muıhafaza "tmek düşüncesiyle- bu iki sulta-:-_ 
nın günlerine ait vak'alarıri Müneccimhaşı tarihinden nakl<1dil.mesinıe, lü-

. zum gö~ülmüştiir .. M.üt-eircim. 
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çiler diktiler. Melikşah artık hapsedilmiş, saltanat tahtından indi
-riimişti c•). 

12 

Muizzüddin Ebülharis 
Süleyman Şah 

Sultan Muhammed II öldükten sonra devlet büyiikleri bir müd
det aralarİnda ıııeş:veret -kurdular. Ni):ıayet padişahlık Süleymarr 
Şah'ta k~rar kıldı. 

Erkandan bazıları maiyetlerindeki. adamlariyle (Musul) a gi-
derek o siralarda Mus-ul'da bulunmakta olan padişahı getirip tahta 
oturttular. Velia}ıdlik makamına övey oğlu Atabek (Arslan:) ı ge

tirdi. Vaktını içki ve eğlence alemlerinde geçiriyor, devlet işlerinC' 
bakmıyordu. Bu kayıtsızlıkları, fen_a h\lyları yüzünden bütün emir· 
ler ve halk yeni sultandan yüz çevirdiler. Tahta çıktığının altıncı 

- ' " 

ayı sonunda kendisini bağlıyarak (Alaüddevle) kalesine götürdüler, 
(Azerbaycan}~ da bulunan (Arslan) ı davet ederek Selçuk tahtına 
~turttular (556--:-1160). 

13 
\ \ 

Rüknüddin Arslan 

. Sultan Tuğrul' oğlu Rüknüddin Arslan 15 sene, 7 . ay pa dişahiıle 
yaptı. i>ek kalabalık :ıaiyeti ve adamları· vardı. Zamanında memle
ket bayındirlaşmağa yüz tutmuştu. Nihayet (Hemedan) da öldü 
(572=Ü76). 

t 

. (1), Gıy<lsüddin Ebu Şüca Muhiunımed II ile Gıyasüddin Eıbi,ilfıe.fu ;-
Mdikş::ıih'ın "saltanattaki siralan karışıktır. J.VIiiiDEcCimbaşı'ya 1göre: Sul
tan-Mes'ud 547 de ölÜnce yıerinıe Mahmud'un oglu GıyasÜ.d<İin'Muham-' 
med Ili ve bu da 554c'd~ öldüktm.sonrıa:;yrorinıe• M!eÜkşaıı, .. iLgeçntiş,ti. Ak• 
sarayf t~zke~sind2· tsiihl>e~ zikrıedilın!E;ruş oldı:i~n biz de Müneccim
başı· taıi'iıhindeki sırayi esas tuttuk. Zateri bu devre irı\n S>elçU!k:lıJ.larımn: 
oen roanşık bir safhasıdir. Müte:rcim . 
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Muğisüddin Tuğrul . ın 

Baha.sı Sultan Arslan· öldüğü zaman henüz _ço~uktu. Sultaıılık 
ınrası ona ulaşmıştı. · (İldeniz oğlu Muhammed) memlekette başlı
-ca hakim kesilmiş, bütün devlet işierinin idaresipi eli altına almış 
hu suretle Sultan Tuğrul devrinin :ıJiriclk başar;cısı olmuştu. 

Atabek. Muhammed ölün<~e, devletin temell~ri çökmeğe ,onun 
tedbirli idaresi altında yürüyen .memleket işle:fiııin düzeni bozni
ınağa başladı. Devlet büyükleri birbirlerine g~çtiler. Her biri bit 
tarafa dağıldılar. Bu sırada Atabek (Kara Arslan) Ir~k'a gelerek 
tahta .çıktı. Kendi adına beş nöbet vurdurdu. Nihayet o da gecenin 
birinde bir mülhid fedaisi elinde can verdi. 

Sultan Tuğrul Atabek Kara Arslan'ın sert ~rtamelelerind~n 
bıkmış onun mazarratlarını defetmek için Harzem sultanından yar
dım İstemek iizere bir -çok mektupl~r yazmıştı: Bu arada· ayakla
nan kalabalık bir asker (Rey) şehri kaNiarına dayandı. Sultan bir
kaç kişi ile onları karşıladı. 'Kendisini askerler arasına attı. Miğfe-

. . 

rini başı üzerinde tutmakta olan .Tuğrul yüksek· sesle, adını sanını 
. tekrarlıyarak cenge tutuştu. Nihayet savaş meydanında. ~trafı sarı
larak yakalandı. Biitun feryatları, ·sızıltıları hoşa çıktİ; Bu çetin 

9arpışmada öldü .. 

İste hu vak'adan sonra Selçuk oğullarının me~leket ve devlet
leri (İran) topraklarından. silinmiş, sal~anatları sona' ermiştii. (590 
==1193). ' 

Alp Arslan'ın günlerinde Anadolu'da 1hükün:t suren. 

Selçuk Sultani'an 

(Diyarbakır), (Urfa), (Birecik) tı:ıraflarında ve (Fırat) kİyıla
:rında. yaylak ve kışlak yapmakta olan (Süleyman Şah oğlu Kılıç 
.Arslan) zamanında Rum -Kay~ri {Ermiyaiıos = Romanos) 120,000 
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kişilik tam teçhizatlı ·ve ·kuvvetli hir ordu ile islam sınırlarına~ 

yürüdü. İk önce (Niksar), (Sivas), (Tokat), (Elhistan) ile o çevre
deki diyariarın padişahı olan ,(Melik Danişmend) in memleketine· 
saldırdı. 

Bu ~ııralarda Me1ik;: Danişmend, (Mqrdin), (Miyafarkın), (Amik 
='Diyarbakır), (Har h ert = Harput), (Erzincan), (Divriği) ~araf
larm daki islam memleketlerine e!Çiler gönd~rerek' onlara; hiiyük 
hir düşman ordu~unun Müslüman topraklarına yürümekte oldu-
-ğunu, eğer hu kafidere el birliğiyle karşı rluruhuazsa kopa.~ak fit
neiiin önüne geçilemiyeceğini, hu' yangının hütiin m,iislümanlara· 
zarar vereceğini, he,r tarafı yakıp .kiil edeceğini bildirdi. 

Danişrnen.::, h u arada 'Kılıç Arslan' a da bir adam göiıden:irek: 
Eğer hu vaziyet kar:şısmda imdat yollanacak olursa Tanrı'nm yar
dımı ile kafider üzerine galehe çaimacağını, almac:ık ganimetierin 

heşte JJir pa~ından haşka kendi~ine bol har.cıÇlar temin edece~ini, kı
z;nı kendisine vermek suretiyle arada bir akrahahk kuracağım ve 
(Elhista..."I) ı da cihaz olarak terkedeceğini, vadetniişti. 

Kılıç Arslan, o .çevredeöi h aşka ni elik ve em1rlerle ~Jirlikte din 
- gayreti ve is1hn1arın korunınası düşüncesiyle hu sözleşmeye girerek 

kafidere karşi cenge yollandı. Kırk bine yakın bir ordu topladı: 

_ İki taraf Sivas yakmları~da karşılaŞtı. Tanrı müslÜmanlara 
zafer verdi. (Romanos) uzun savaş ve çar,pışmalar sonunda hoz,gıJ.na 
uğradı. Kafir sÜrülerinden pek azı kurfulahildi. Üst tarafı kılıçtan 
g~çirildi. ' 

Melik DaniŞmend Jm zaferden sonra Kıhç Arslaiı'a yüzbin dir
hem para gönderdi. Elhistan'ın tes1imi işini de savsakladı. Bu hu

susta mazeret olarak kızının d•hazmı dizmekle · uğra~tığını,' EIJ?is

tan'ı da gerdek ge?esi teslim ed~ceğini ısmarladi; ı 

Kılıç Arslan hu durum karşısında Danişmend'in hareketine gü
c.endi. ·Göndermiş o d uğu paraları geri yollamakla. heraber :; 

Ben islam topraklaı;ını khrtarmak içirr cenk .ettim'. Ücret için 

.değil! Benim, onun parasıiıa, puhıria ihtiyacım yo~tur; gibi şözler-· 
le karşılık göndererek oradan memleketine· d'öhdii Fak.ıı:t bir .. fırsa-· 

tıııı kollamaktan da geri durmadı~ Bii:. ar.aJ:ı.JC, Mdik. U..ani~;ııren!f'inc 
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hastaİandığını duyunca hemen ordusunu toplayarak (Elbistan) ,, 

(Zabitra) yı zapt ile (Malatya)ya yürüdü.· 

Danişmend has,talikta~ kalktıktan sonra Kılıç Arslan'la h arbe· 
kar al' verdi. Kılıç Arslan, Da;;işmend'in kendisi)rle harp etmek üze-. 
re yola çıkmış olduğunu haber alır a1~az karşı dtıramıyacağını an

ladı ve geri döndü. 

Yine bu sıralarda Rum Kayseri (Romanos) uzun zamanlardan

beri uğraşara~ hazırlamış olduğu büyük bir kuvvetle (Çankırı) ve· 
(Ankara) tarafına yürümüştü. Bu iki şehir o çağlarda müslümanlar 

. . . ' 

elinde idi. Her birinin Alp Arslan ~oyundan, Selçuk ,oğullanndan 
birer meliki vardı. (Romanos) her iki şehri' muhasara· altına aldı. 

· Müslümanlarm vaziycti sİkışınca etraf memleketlerdeki melikler

den yardım İstemek üzere ulaklar gönderdiler. O çevredeki melik
ler, Kılıç Arslan'ın kuinandasında toplanarak muhasara edilen şe

hirlerin imdadn~a k?ştular.)mdatçılar yetişmede~ önce Çankırı ka
lesi düşmüş, h ir çok katil ve talanlar yapılmıştı. 

· İslam ordular.ı Rumlada har he tu tuşunca Kılıç Arslan galip· 

geldi. Bizanslıları bozgiına uğrattı. Çankırı'yı düşmandim geri alan 

Kılıç Arslan Ankara'ya yüdidü. ·Bu şehri de kurtararak. (Konya) 
üzerine atıldı. Nihayet Konya'yı da aldıktan sonra -orada Selçuk 
·tahtına oturdu. 

O çağlarda (It ak) taki Selçuk sultanları devleti' Ç91L zayıf düş
müş, daha önce bahsettiğimiz gibi kardeşler arası~da saltanat kav-
gaları başlamış, Bağdad'daki Abbasi halifeleri bu hallerden daima. , 

Üıüntü ve sıkıntı 'İçinde kalmırlardır.' 

Halife, Kıhç Arslan'a birelçi gönderdi .. Anadolu işlerini yoluna, 

koydllktan, sonra Bağdad'a geldiği takdirde kendisine .yardım ede- ' 
, ceğini, hatta İran Se1çuki devleti sultanlığını da kendisine verece-· 

ğini va~etti. 

Kıhç Arslan,.Acem diyarı padişahlığı sevdasİyle yanına.hir or
du alarak Bağdad yolunu. tuttu. Oğlu (M:es'ud) u kendine velij.:... 
ahd edinerek Konya tahtını ona'b.ıraktı. Kılıç Arslan'ın Bağdad'a 
·gitmekte olduğunu haber . alan· İran Selçuki Devleti hüyüklerindenı 
ve zamanın en nüfuzlu :beylerinden (Çavl~) Dfy:arhakır ççvresinde-
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ki Kürtlerden topladığı bir kuvvet ile sultanıu yolunu kesrnek üze
re ·harekete geçti. Kılıç Arslan'ın maiyetindekl kumandanlara bir 
takım vaidler ve tehditlerde bulunarak bunları .ayarttı. Kumandan
lar, zaten pek sert ve kibirli olan Kılıç Arslan'dan • ürkınüşlerdi. 
Sultanı bir tuzağa dütıürerek (H ab u~) çayından geçerken suda . boğ
durdular. Cesedi {Miyafarkin -,-- Bugünkü Silvan kaza merkezi} n
de gömiildü. 

Sultan Mes'ftd 

Bı;tbası Kılıç Arslan'ın ·Ö~ümü haberini alan Mes'iid hir müddet 
' yas tuttuktan sonra Konya'da taihta çıktı. Halife tarafından kendi

aine teşrifat ve. sancak gönderildi. Mes'iid, hakkiyle talihli ve ada
leıli hir padişah oldu. Memleketi günden güne genişledi, Dani~

mend oğlu (Yağı. Basan) ile dqstluk dairesinde geçinnıeğe haşl~dı. 

Sultan Mes'iid.ile Melik Yağı Basan hirhirJeriyle buluşmuş ve 
görüşmüşlerdir. Mes'ud tanrısına kavuşunca yerine oğlu (İzzüddin 
Kılıç Arslan II) geçt~. 

Babasından sonra kırk yıl sul.tanlık. ettik. Kılıç Arslan'ın her 
hiri hir ülkenin pa.dişahlığııia layık olan 15 oğlu var idi ki Rüknüd
din Sül~yman .Şah, Nasırüddin Berkiyaruk, Kuthüdd.in M,~likşah, 
Nuriiddin Mahlnud, Muizzüddin Kayserşah, Mu!hyittdin .Mes'ud, 
M~ğisü.ddin Tuğrul, Nizamüddin Argunşah, Sanpar Şah, Gıyasüd-
din Keyıhusrev, bunlar arasındadır. · 

İ~züddin Kılıç Arslan son günlerde zayıf dü~müş olan Danİ§· 
men d oğullarının menılek~tle:rine göz dikmiş, luıııl~ü·iuerine aske~. 
çekerek {Kayseriye) ve (Sivas) ı zaptetmiş, (Yağı Basan) ~kız .llio·. 

runu olan hastalıklı ve inmeli (Melik Zünİıun) u (Niksar) a h~a
ğa mecbur h'ırakmıştİ. (ünnun) kaim babası (Şam) padişahı (Me
liki Adil Nurüddin) e hir elçi gönder~rek ondan ya.rdJ.in i~tedi. ' 

· Nurüddin ·de emirlerinden (Abdülmesih) adinda birini tam teçhi~ 
zatlı. 3000 süvarİ ile damadının 'imdadına yolladı, Şamlılar Kayse· 
ri'yi ve Sivas'ı geri aldılar. Fahrüddin Ahdülmesiİı, Kılıç Arslan ge· 
ri dö:q,ü~ceye kadar Sivas'ta bekl~mek iÇin emir almıştı. Tii: Meliki 
Adil'in ölümü sıralarına kadar orada I;tekledi. Fakat Kılıç Arslan. 
görtlünü Danişmendlileri~ memleketleri sevdasına kaptırınış. bir 



türlü nhat dııramıyordu. Bu seıvda· ile (Aksaray) ı yaptırdı, Çok va.·· 

1cit orada oturdu. Melik Nurüddin'in . ölüm haberini işiten. Şanılı 
Fahrüqdin Alıdülmesih geri döner dönmez Kılıç Arslan da, Aksa
ray'dan Kı~.yseri'ye yürüdü. Burayı tekrar zaptetti. (Melik Zünnun) 
,bu yüzden hastalanarak Niksar'a çekildi ve orada öldü. . 

Zünnun öldükten sonra yerine oğlu (İsmail) geçti. İsmail he
nüz çocuk olmakla heraber fikir ve tedhiri ıle zayıf idi. Kılıç Ars· 
lan Dimişmend ilinin ileri gelen· heylerini hi~· takım vaidlerle av· 
lay ar ak İsm;ail'i öldürtmeğe ve Iiıemleketi Selçuk o~llarına teslim 
etmeğe mecbur etti. B~ suretle Selçuk su1tanın;n hükiimdarlık ala-

. nı da genişledi. Oğullarından her birini bir şehre gönderdi .. Bun-. 
_lar kendi topraklarında ayrı ayrı saltanat sürmeğe ]Jaşladılar. O 
zamanki durtım şöyle idi: 

Tokat çevresinde: Rükpüddin Süleyınan Şah. 
Niksar ve Kuyulhisar'da: Nasırüddin Berkiyaruk. 
Sivas ve Aksaray tarafında : Kiıtbüddin Meliksah. 
M~latya'da: Muizzüdditı Kayserşah. . , 

Engüriye =(Ankara) da: Muhyiddin Mes'ud. 
Alıilistan = (Elbistan) da : Muğisüddin Tuğrul. 
Amasya'da: Nizamüddin _Ar.gunşah. 
Erağliye = (Ereğli) de : Sancar Şah. 
Hepsinin küçüğü ve babasının en sevgilisi olan (Gıyasüddin 

Keyhusrev) veliahd olmuştu. 

Sultan .Gıyasüddin Keyhusrev 

Konya'da Selçuk tahtına oturdu. (588 = ll92). Bütün kar'-. 
deşleri arasında en büyüğü olan Rüknüddin Süleyman Şah, Gıya
süddin'in padişahlığına razı olmadı. Yerine göz dikti. Kardeşle
rinden bu hususta kendine uygun olmayanları öldürttü. Fikrini ka
bul edenlt1rİii'' babaları tara.fından · 'verilmis 6lan menıleketl'&ini 

· yine k~ndÜeriue bıraktı. Bundan sonra bü;ük bir ordu ile ·i.:O~
ya'ya yürüyerek şehri muhasara· altına aldı. 

Konya'lılar,Gıyasüddin Keyhusrey~i ·çok· seviy()rlardi.,Şehri bir · 
t\Y ka'd.~r.mMt~faza V~ müdafaa ettiler. 'Nihayet sulh yapm~ğa me~
bur kald~lar. Sulh muahedesini yaparken Gıyasüddin'in iki oğlu 
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• (izzüddin Keyka~s) ve (Alaüddin Keykubad) ile, .birlikte '§ehri. 
terkederek {E1ıbistan) da oturma·sını şartkoştular. Bu temel üzeri
ne kurulan sözleşmenin yürürlükte kalacağına_ and içtiler (Ş93 = 
~1196). 

Sultan Rüknüddin Süleyman 

Rüknüddin tahta, çıkınca Gıyasiid,din Keyhusrev de oğ'ullarijrle · 
. birlikte Elbistan tarafına yollandı. Bir za~an orada kaldiktim son-· 

Ta kardeşinin· durumundan işkillenerek {Şam) a yön el dj..· Oradan 
(Diyarh,akır) a ve Diyarbakır'dan da (Canit) Samsun'<~. geldi. Is

- ta~bul'a uğrayacağı sırada (Mağrih) tarafına düştü. (Mağrih) ''den' 
-tekrar Istanbul'a döndü. 

Gıyasüddin önce_ Firenk tekfuru (Mafruzum = Mavrozomis)in 
sararında misafir kaldı. Sonra bir adada oturdu. 

(Irak) ta (Sultan Tuğrul) öldürülmüş, Selçuk oğullan saltanatı 
sona ermiş, (Sultan Celalüddin Harzemşah) Harzem qymaklariyle 

. (Hor asan) v~ (Irak) taraflarını tutmuştu. 

Rüknüddin Süleyman için Konya'da üç nöhet vuruldu. Bağ

. dad) dan halife yönünden (Çetir )ve (San~ak) gönderildi. (Sultan) 
unvanı verildi. 

Rüknüddin'in saltanatı memlekette parlak. bir devir açtı. Or
dusu ile (Gürci<stan) sefeı;ine yollandı. (Erzurum) n zapt ile ida-

. resi:'li kardeşi {Muğisüddin Tuğrul) a havale etti. Onıdan 20,000 
askerle Gürcistan'a yürüdiL Gürcüler pusu kurniuşlardı. ihtiyatlı 
·davranmadığmdan bozguna uğradı. Tekrar Konya'ya döndü. Gür, 
~ülerden öc alınağa hazırlanırken ecel fırsat vermedi. Tanrısına 
kavuştu (600 = 1204). 

lzzüddin Kıhç Arslan Hl ' 

Henüz altı yaşında iken Devlet ,büyükleri tarafindan saltanat · 
tahtına çıkarıldı. Emirler, bu çocuk pııdişaha velilik yapıyorlardı. 

-.Fakat aralarında anlaşamamazhk ,,baş gösterdi .. Atahek (Ertokuş), 
(Yağıbasan) oğUllarından (Muzafferüddin V Mahmud, Zahirüddi~ 

'ile Pervane, Bedrü•ddin Yusuf) gizlice teşrifatçı (Zekeriya) yı (Gı-



' 
yasüddin Keyhusrev) in yanma göndererek Konya'ya çağırdılar. 
(Gıyasüddiiı, Firenk ~iyarından (Bul'gulu =. Birgili) ye geldi, Sit
hnat · gereçlerini ve asker işlerini yoluna koyduktan sOlıra ~"' 
:ya) ya ~rüdü. Genç sultan İzzüddin Kılııç Arslan, . şehri arncaK 
ıGıyasüdd(n'e -terke~erek (Aksaray) a gitti. 

Gıyasüddin Keyhusrev'in ikbıci saltanatı 

Tekrar Selçuk tahtına oturan Gıyasüddin, karde~i Riiknüddiıa 
S,iileypıan~ın oğlu İzzüddin'i yakalıyarak bir kaleye (Gavele) gön
d~rdi: Zavallı sultan orada öldü. , 

Gıyasüddin Keyhu'srev'in idaresi altında menıleket işleri tek
~aı· düzenine girdi. Selçuk diyarı büyüdü ve genişledi. (Antalya), 
~~ılik) fethedildi. (Erınen) ülkesinden (Karaman vilayeti) r;apt 
ve (bir çok :kaleler ele geçirildi. Kayser (Laskaris) ile harp etmek 
üzere asker çekti. (Ladik) çevresinde kafider elinde şehid oldu 
(~7 = 1210). 

Sultan tizüddin Keykivus 

Saltanata geçince kardeşi {Alaüddin Keykubad) la aralarına 
··<ayrılık girdi. Alaüddin Kayseri'de bozguna nğrayarak (Anka~a) ya 

gitti. Bir yıl kadar orada kaMı. Nihayet barış yaptılar. Alaüddin:i 
Ankara'dan çıkarıp {Minşar) kalesiı;ıe götürdüler. Yedi yıl orada 
ımahpns kaldı. İzzüddin öldüğü zaman kardeşinin tahtına oturdu 
•(616 = 1219). 

Sultan Ahiüddin Keykubad 

Kardeşi İzzüddin Keykavus'un ölümünden sonra Selçuk tah
'tına oturmuş, 17 yıl padişahlık yapmıştır. Akıllı ve tedbirli bir 
~ultan idi. Memleketi giizel idaresi ve adaletiyle yiiceltmiş ve şe
:reflendirnıiştir. (Şam) ve (Diyarbakır ) melikleri ona itaat gös
'terdiler. (Sultan Celalüddin Harzemşah) ı (Yası çemen) mevkiin-, 
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de bozguna uğratmı~, memlekette ulu' bir saltanat sürmüştür; 'ümın 
hayırlı esJrieri, zamanenin ~ahüelerinde ve cilianıİı dott lnreağında
ıüneşten daha parlak hir 1.şık saçn:iıştır. , 

Sultan Gıyasüddin Keylıusrev 

Baibası Alaüddin Keykuhad öldükten wnra yerine Gıyasüddin 
Keyhll'Srev geçti. (Kösedağ) da Moğul askerleriyle yaptığı muhare
bede mağliıp oldu. Sekiz yıl padişahlık yaptı~ ÖI~münden soziraı 
mitanlık oğullarına geçti. Bunların ahva,Ii aşağıda , dördüncü fa,_ 

sılda hikaye edilecektir. 

' 



• 

/ 
,FASIL IV 

Hakanlar, Sultanlar ve me~eket emir ve vezirlerile 
:mansıp sahipleri arasmda ·değişiklikler, Türk oymak. 
larının ayaklanması, Müellifin Saltanat divanlarına 

devam ettiği sıralarda görüp işittiği padiseler; 

İ~lerinde karı~ıp görü~eni, mülkünde ortakçısı ve kavgatası ol
nıayan, şekiliere suret veren, di~ediğiui işleyen, cilıanın alıvalini bi
len, ecelleri taksim eden yaratıcı Uu Tanrı'yı öğdükten ve '.I.'anrı 
-elçi! erinin en yücesi, yara.dılışın özü, doğru yolun göstericisi, Y al
vaçlarn sonuncusu olan (Hazreti Muhammed Mustafa) ile onun Cf 

ve dostlarına du.<idan sonra hu vak'aları anlatan müellif; saltanat 
-divanı işleriyle uğra~mağa !başladığı günlerde görüp geçirdiği vak'a-
1arı olduğu gibi anlatmak ve bu yazılariyle her türlü gizli nokta~ · 
'ları açıkça gö~termek, zamanın ve had:iselerin devrimlerini aydın
'Iatmak isteğindedir: 

Bu maceraları naldetmek, zaliin feleğin ve insafsız zamanenin 
lıenü:z gençlik çağlarımda ömrümün yıllarını sür'atle tüketrneğe 
lıa.şladığı hiı· sırada karşılaştığım her türlü zorlukları yenerek. 
·vak'aların geçişini gereği gibi sıralamak diledim. Her nekadar bu 
hallerin hikayesi ve •hahisleri'n tafsilatı; çöllerin kumlarını ve yağ~ 
nıurların damlal~.rını saymak gibi hesaha sığınayan ıbir iş ve neti
-ce itibariyle sözün uzamasım gerekli kılan bir çabalama ise de: 

Gördüğüm dcıları şu ins'afsız felekten, 
B(lffUJ; ind.nmJ.mymoJ we çıkar söyle,mekten; 

diyerek yazmaktan kendimi alamadım. 

Vaktin darlığı dolayısiyle ancak lı er hadiseden ibir hikmet, 
her sözden bir kokn, her felaketten bir nükte, her su:re'den bir ayet, 

1' 
lter şiddetten bir yıldırrm ve_ her musihetten bir şikayet naklede-



:rek karışık sözlerle bahsi uzatmaktan çekindim. Yalnız kendi gör
dü1clerimi' aniatmayı kafi bnldu_m. Çükü işitmek başka, görmek. 
başkadır. 

Zaman kiBa, i~ uzun, delırin gam ve kederi çoktur. Bunları;. 

anlatmaya inıkan bulamadığım i.çin sözü uzatmadım. O çetin ha
diseler ve acı gailder s.ona erince her birinden biraz bahsettiın_ 
Eğer bunları uzun uzadı ya aniatmağa kalkışırsam gönüllee ·kan. 
ağlar. 

Müellifin geçen ökrünü ve kaybolan zamanlarını hasretle 
ana~ken naklettiği . bu batıralardan maksadı, gelecek güİller için 
bir iliret ve pişmanlık duygusu vermektir. Ola ki; okuyaiılar, bu 
hallerden bir ihret .dersi, bir uyanıklık payı alsınlar. Kur' anda, 
gelip geçmi.ş ümmetierin alıvalinden bahsedilmesi de (Muhammed 
ümmeti) nin o beliHardan, o afetlerden ibret almaları düşüneeıoin
den ileri gelmiştir. 

. «Bıılduğnn fırsatları ganimet say; çünkü kaçırılan fırsatlar bir 
daha ele girmez» derler. Yaşanıamu ve ikbalin minası; hadiseleri 
iyi görmekte, dini ve tanrı e:'Ilaneti olan menıleket işlerini d()ğru
lukla, inaula yürütmek şartlarına riayet göstermekte ve <<Beni yadl: 
etmek mü'minler için faydalıdır» mealindeki Tanrı öğüdü daire·- · 
sinde hareket etmektedir. 

«Bela eken, şikayet ihiçer» derler. ·İşte uzun sözün kısası kurtu
luş ancak doğruluk yolunda yürüyenierin nasibidir. 

Söze başlarken 

Günl~rin geçışını, hadiselerin yürüyüşünü olduğu gibi kavra
mak mümkün değildir. Gizli ve aşikar olan her· şeyi bilen ancak.. 
yerin ve göklerin hakiki ve mutlak yaratıcısı olan Ulu Tanrı'dır 
ki, görünür görünmez her hadise onun başlangıcı ve sonu· olmayanı. 
bilgisinde müsavidir. İ~te bu eserde kısaca her bahisteı:i bir fasıl"' 
her fasıldan hir parça nakledildi. Değişen vak'aların asıllarına ve 
değişikliklerin tafsiliitına göre çoktan az J)ahsedilmesi hususundaki; 
mazereti takdir etmek gerektir. Her nekadar anlaşılması müm
kün olmayan şeylerden vazgeçildiğinden dolayı itiraza uğramaklı
ğımiz ihtimali varsa da zaten eser te'lif edenlerin itiı·azla karşılaş- , 

maları beklenilen' bir akıbettir. 
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Üç kardeş $altanatı 
\ 

Birinci Alaüddin Keyknbad'ın oğlu İkinci Gıyasüddin Keyhus--
rev 643 = 1245- yılında öldüğü zaman üç oğlu kalmıştı. Bunlar 
(İz~üddin Keykavus Il), (Rük~iiddiiı Kıhç Arslan IV). ile en kü
tıükleri olan (Alaü:ddin Keyknbad II) idi. Alaüddin Keykuhad~ 
(Abhaz) melikesi (Gürcü hatnn = Rnso) dan.doğmuş ve annesi ta
rafından da hükümdar soyuna mensup 'bnlnııdnğu için babası na
zarında öteki kardeşlerinden daha üstün bir sevgiye mazhar ol
muş, ·veliahd seçilmişti. 

Padişahın ölümünden sonra memleketi idare eden ve her ikisi 
de. dürüst müslümanlardan olan (Celalüddin Karatay) ile asker ser
darlarından beylerbeyi (Yut~~) idi.' Celalüddin Karatay'ın unvanı, 
ferman ve menşurlarda «Yer yüzünde Allah'ın velisi~ diye yazı· 
lırdı. Cidden yüksek ahlaklı, temiz imanlı idi. Hayır severliği, 

cömertliği, alçak gönüllülüğü son derecede idi. Anlatırlar ki: (Z~
mendu) vilayetinde, Elbistlln caddesi üzerinde yaptırdığı karvan
saray tamamlandığı zaman yapıyı görmek için (Kayseri) den yola 
çıkmıştı. (ıemendu) ya y~kın ·bir yere gelince pişman olarak geri 
döndü. Celalüddin, bu görkemli yapıyı gezerken belki içine. bir 
büyüklenme duygusu geleceğini ve bu yüzden kazanmış olduğu se
vaptan mahrum kalacagını düşünmüştü. Yer yüzünde bir eşi olma
yan bu karvansaray iyice tama~landıktan sonr~ da gidip görmedi. 
Yapının masraf defterlerini önüne koydukları zaman, o ~adar çok 
para sarfedilmiş ve bir çok. alacaklı hesaplar kalmış olmasına rağ
men bütün defterlerin yakı1masını emretti. Çünkü borçlu çıkacak 
olan mntemetlerle, usta ve ameleye •borçlarından dolayı zahmet 
vPrilınemesini ve kendilerinden bir şey geri alınmamasını arzu et

mişti. 

Celalüddin ile Beylerbeyi Yutaş öteki emirlerle de söz birliği 
ettiler. En küçük kardeşi tahta çıkarıp büyükİerini boşta bırak
ınayı maslahata uygun görmediler. Her üç kardeşin ~Jir arada Sel
çuk tahtma çıkarılarak heşer nö}Jet vurulmasını, altın ve gümüş . 
paraların her üçü adına kesilmesini, hutpenin de bu suretle okun

masını kararlaştırdılar. 

Sultan Gıyasüddin'in ölümü ile üç oğlunun tahta çıkması 643 
1245 yılına rastlamıştır. Kardeşler saltanatı hu hal Üzere bir 
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:müddet devam etmiş, devlet ulularının güzel idaresi sayesinde 
.ınem.lekette parlak bir devir açılmıştı. Celıilüddin Karatay 656 = 
1258 yılında tanrı. ralınıetine kav~tuktan sonra kardeşler arasında
ki birliğin düzeni bozuldu. Sultan Aliüddin tarafını tutan emir
ler, onu babasının vasiyeti gereğinc.; ba~lı başına saltanata geçir-· 
.ınek için te~vik ettiler. Baydu) hanın: ziyaretine giderek kar>tle~le
rinin ortaklığı olmadan istik.lalini elde etmek üzere Kaandan rica
-tla lmlunması fikrini kafasına yer1eştirdiler. . Sultanı, Hanın ka
tına göndermek için kandırdılar; ortalığı kar~tırdılar; pi&,ıı',.-, .ı:-e

virdiler. Kardeşleri de ikinci defa Anadolu'ya musaHat ola~~ ner 
.tarafı yıkıp yakan (Bayço) fitnesinin yatıştırılması için Alaüddin:'
in seyahatını lüz.illılu gördüler. . O~u bir çok paralar ve sayısız 
hazinelerle yola çıkardılar. 

Alaüddin, {Erzurum) a ulaştığı ·sırada (Bayço) nun (Engürek) 
ve (Hoca Nevin) ile birlikte ilerlemekte olduğu haberi yayıldı. Ala
üddin Erzurum'dan Bayço'ya karşı lazımgelen terti:batın alınması 
için (Sultan İzzüddin) e tercümesini aşağıya koyduğumuz şu rnek-

. tubu göndeı·di: 

«Allah'ın yer yüzünde gölgesi, cihan tanrısının dünyaya yayıl
mış rahmeti, alemierin (Dara) sı zaman ve ·zeminde buyruğunu yü
ı-üten, doğu ve batı sultanlarının sultanı Tanrı şanını yüceltsin, 
dünyanın sonuna kadar maşrık ve mağrıpta ünü parlak ve artık 
olsun/ padişahlığının buyrukları her tarafa s açılmış, cihangir bay
rağı yücelmiş ve açılmış olsun. 

Bu aciz köleniz öteden'beri devam e·den kulluk duygularını ka
tınıza sunarken· genç tali'li pa dişaha arz edeyim ki; yer yüzü pa
dişahı (Bato) han katından elçiler gelmi~ ve büyük Noyin (Bayço) 
yarlığ getirerek hazineden gönderilmesi lazımgelen par~nın tesli

mini istemekte bulunm~tur. Eğer diledikleri para acele gönderil
mezse memleket işlerine bozgıınlıık girecek, bir çok kargaşalıklar 
yüz gösterecektir. Elçilerin bir an evvel geri dönmelerini sağla
mak için Jm paraları hemen bulup huluşturarak göndermek ve bii
yük Noyin (Bayço) ya da bu yolda cevap yazmak mecburiyeti ha
sıl olmuştur. Gerek büyük Noyin (Bayço) ,y~ ve gerekse (Engü
rek) ve (Hoca · Noyin) ile öteki noyinlere kdrşı muharebe ve mu
kavemetten: ziyade barış yolunu tutmak_hayırlı görünüyor. Kulu-
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nm: bu hususta uygun buldnğnm düşüncelerimi arzeıtim. Üst tara
fı sizin isabetli ve yüksek re'yinize bağlıdır.» 

Alaüddin, hu mektubu Konya'daki kardeşine gönderdikten 
sonra yoluna devam etti. (Kıpçak) ovasına varıp .·ta tBaydo) hanııı 
katına yaktaşacakları sırada bu seyahattah kuşkulanmış olan Kon
ya'daki kardeşleri onu Kaan'ın yanına gönderdiklerinden pişman 
olmuşlardı. Çünkü Alaüddiu Kaan ile görÜ§Ürse maksadına eriş

mek için ondan yarlığlar getireceğini, saltanatın tarnanriyle ken-
. disine bır akılmasını temiri edeceğini sezmiş ve bu· yüzden sultaıılık 
haklarını kaybedeceklerini düşünmüşlcrdi. İki kardeş vakit ge
çirmeden arkadan casuslar, hafiyeler uçnrdıılar. AHiüddin'in la
lası (Muslih) i gizlice elde ederek ona bir çok mal ve tirnarlar va
diyle kandırdılar. Hain lala Muslih, öldürücü bir zehirle s~ltan~n 

· canına kıydı. Ahlakınıq,düzelme,sini onun telk.inlerinden bekleyen' 
zavallı sultanın hayan yiiıe o hainin eliyle sona erdi. 

Alaüddin'in ölümünden 80nra Sultan izzüddin ile Rüknüddin 
. lıirbirleriyle uyuşamadılar. Aralarında ortaklık devam edemedi. 
Dirlikleri ayrılık ve düşmaıılıkla heticelendi. Her hangi iki kişi 
arasında bile tam bir uyiı~maya imkan yokken meıııleket idaresin
de iki sultanın birleşmesi nasıl kabil olabilir? Kur'an'da: cEğer 
Allah'ın yanında bir ilah daha· olsaydı Allah fesada uğrardı» bu
yurulmuştur. Tanrı'nın •birliğindeki hikmeti, onun sonsuz nimet 
ve kudretlerini düşünüp te takdir etmemek mümkün değildir. 

Eğer bu kudret ,iki Tanrı'nın elinde olsaydı. Yer ve göklerin niza
mında bir karar görülmezdi. Çünkü birisi gündüz yapmak ister, 
öteki gece olsun der, bu suretle varlığın düzeni bO'Zulur, kainatın 
intizamı alt .üst olurdu. Eğer ·her ikisinin de daima ittifak üzere 
olduğu tasavvur edilse bile birisinin fazla geldiği anlaşılırdı. İşte 
Tanrı'nın birliğindeki sebep ve hikmet bu suretle anlaşılınca var
lığın da onun tek iradesiyle nizamma girdiği, cihanın karışıklık

t-an kurtolduğu neticesine varılır. 

Hulasa iki kardeş arasında uzun süren düşmanlıklar, muhar'e
Itder ha§ gösterdi. Sonunda, İzzüddin galip, Rüknüddin ınağhip 
oldu. Rüknüddin'in adamlariyle .birlikte uç taraflarında (Burdul 
= Burdur) a hapsettirdi Fak;at ı:airin dediği gibi: 



.. cYiğidiıı tanıııa hapsolmaktan bir ..arar geimez. Kınmda pd- · 

lanıruı:yau. b:aııgi keskin kılıç var h Sultan İzzüddin, Rum milletia
den .olan. dayısı (Kirhane~ yi kardeşinin muhafazaama memur et
ti. Bu adam, Rüknüddin'in mıdı.pus kaldığı günlerde çok şiddet 
gösterdi. 

İzzüddin, Selçuk ta~!tına tek başına yerlCŞ.ti. V ezirliğ~ ka d~ 
(İzzüddin) i tayin etti, (Yutaş) yine beylerbeyi oldu.. (Arslan doğ
muş) Atahekliğe, (Necibüddin) Müstevfiliğe, Hamid oğlu den-

. mekle me~ur (Kı:vamüddiiı). Müşriflik makainına g~tiriıldi. Fakaf 
bunlar arasında en değeriisi peıYaıie (Nizamüddin HurŞ.id) idi. Ka
lem sahibi, güzel söyler, ·güzel yazar, fikir ve tedbirlerinde isabetli 
idi O sıralarda pervane (Muinüddin Süleyman) teşrifatcılar arnirliği 
vazifesini yapıyordu.: Vezir (Milhe~zihüddin Ali), nin: ağJu ohnak
la heraber yüksek ahlaka ve liyakata sahip huluııması, tedbirlerin
de isabetli olması dolayısiyle memleket işlerinde hiç bir mesele 

· onUii mütalaası alınmadan halledilmezdi. Yine o sıralarda (Sahili 
Ata Fahrüddin Ali) Emiridad = Adiiye enıiri idi. (Küyü]dıan) 

ve (Mengilhan) k~iı~~ elçiliklerle gönderilmiş. ılıakanlardan yarlık
lar almış olmasından dolayı memleket işlerinde öteki enıirlerle. ay
nı derecede re'y sahibi idi. Bulılann idaresi altında yürüyen deT
let işleri .bir zaman düriis.t bir çığıra girmiş 656 ~ 1160 yılına ka
dar hu durum devam etmişti. 

Bu yıl içinde (Bayço) sayısız çeri ile Anadolu'ya yürüdü. Er
zurum'dan başlıyılrak göçe göçe (Aksaray) a dayandL Şehirleri, vi
layetleri, çiğnedi, yıkıp yaktı. Moğullar Aksaray sınırianna daya
nırken, Sultan İzzüddin, devlet büyükleriilin de söz birliğiyle ha· 
rış yapmak, mal ve para hususundaki isteklerini yerine getirmek 
için tedhir almak niyetinde idi. (Bayço) nu~ fikri de teklif edile
cek ~ulhu kabul etmek ordusuna, kışlak ve yaylak için yer iste
mekti. Fakat vezir (Kadı İzzüddin) cenk ve savaş fikrini güdüyor, 
«şeref ve kurtuluş kılıçların gölgesi altındadır» diyordu. Şairin: 

«Daha 11e zamana kadar ya kılığı giyeceksin? Haııgi vakte ka· 
dar ta:li'siz ve umutsuz yaşayacaksın? Allah'a güvenmekte sehat ot. 

Bu yolda sehat eden yükse1ir. Göreceksin ki savaşta ölüm kuşu ga
gasiyle armağanlar taşır.» yolundaki öğüdlerine dayanan Kadı İz
züddin'in teşvikiyle Moğullara boyun eğnıemeğe karar verdiler. 
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.. İki taraf oı·dula-rı. (Alauddin Karvansara yı) ovaı!mda i:arşıf~ 
tı. Biiyük savaş ve çarpışmalar oldu. 

Derler- ki : · Emirlerden hazılar~ snltaıuİı · · k~~dileri aleyhinde 
c8Öylemiş olduğu -bir takım uygunsuz sözl~ri :haher al:ullş -ve bu söz,. 
lerin ııeticesinde kuşkulanmış oldukları Için m-.iıharehede gayret
~izlik göstermiş, düşman ka~ısında" yüz geri ~tmişlerdi. ~te bu hal
ler dolayısiyle moğullar müslümanlar iizeiin.e zaier 'kazanmı~lardır; 

Tanrı. Kur'an'da cEy mü'minler; toplu bir halde size saldıran 
kafirlerle karşılaştığıruz vakit onlara arkamzı dönnıeyiniz! !O gün 
Jıarpte manevra yapmak, yahut geride bulunan bir k'uıvvete katıl
mak niyetiyle olmayarak düşmana arkasını çriirenler Allah'ın öf
.kesine uğrarlar ve onların yerleri Cehenriemdir.» buuyuru.yor. İşte 
.hn Tanrı buyruğuna uyan Kadı İzzüddin de :bu savaşta düşmandau 
yüz .çevirmedi. Şehitlik mertebesine yükseldi ve şehitler sırasına ka
tılıp; «Allah yolunda can verenleri ölillerden sanmayınız. Onlar 
Tanr~'mn ,katında ditidirler.» ayetinin va:dettiği ebedl hayata ka
vuştu. 

Bozguna uğrayan (Sultan İ~züddin) Konya'ya dönerek oradanı 
uç vilayetleri yolu ile (Istanbul) a gitti. Rum Kayseri'nin yanına 
sığındı. Beraberinde götürdüğü emirlerden gayet sert yürekli ve 
hiddetli bir adam olan (Uğurlu emir Aıhır) ile şarapçı (Hüsamüd
din), (Ha.cı baba) ve başkaca maiyetleri ımltanın hizmet ve muha. 
fazasma dikkat ediyorlardl. 

Bu sıralarda Beylerheyi (Y avtaş) ·uç vilayetleri yohında pe.rva,-. 
su Türkmenler elinden yediği bir ok darbesiyle tanrısına kavuştu. 

B.ayço, bu yıl içinde Aksaray viliiyetiude (Kılı-ç Arslan kiirvan
saray) ı taraflarında kıı,ıladı. Tanrı'nın bir cilvesi eseri olarak o .k.ıŞ, 

içinde gökten bir damla yağrum ve kar dü~edi. Kı~ mevırinıi Ni
ııan ~e Haziran ayları gibi. ·hiç s.;,~ görmeden sona erdi. lfnl!lü
manların derisini soynıakla geçinen Moğul çerileriniıı kürk geyin
me.ğe hile ihtiyaçları kalmamıştı. Bu da Allah'ın bir inayeti idi .k.i -
o dirnıiz ve uğursuz kafirler yüzünden meydana geldi. c:Taıirı, dün
yayı kafirlere daraltın~k istediği zaman onları günahlarına .bedel 
l!Ul!uızluğa mahkum eder.» hikmeti aşikar ~ldu. 

O aıralarda tC§rifat-çılar enıiri ela1il t.Huiııüddin 5üle.ıman} ile: 
pernm-e (Nizamüddin Hurşid) Rayço ile barış temellerhıi kurdular. 
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Sultan (RüJmüddin Kılıç Arslan) ·ı isabetli tedbirleri sayesinde 
(Burpur) kalesinden getirerek (Bayço) nn.n katına çıkardılar. Bay
ço ,ile ;-qyu_şti}Jft,~n. sour~ •. da sul~anlık~ Rüknüddin'de karar kıldı. Ni
zamüddin Hllllid ile Muiı'ıüddin Süleym;n'ın tedbirleri ile) yeni 
padişahın saltanatı parlak bir devreye girdi. 

Devlet i§lerinin yoln.na konması. moğnl çerilerine gerekli olan 
seylerin tediuik.edilniesi için yıı.zılan ferman ve ~menşurlar, memle
ketin her tarafına gönderildi. Bu ·sur~tle vilayederd.e de ~ükün ve 
asayi~ yerleşti. Fitne ateşi söndürüldü. ·BayçO, Aksaray çevrelf'lrin
deki askerin halka ziyan vermelerini önlemek için Şahna'lar tayin 
etti. Öyle bir adalet düzeni kurdu ki halk, artık korkusnz pazar
lara gidip gelm.eğe. tekrar çift ve çubuğu ile uğra~mağa başladı. Hiç 
.bir kimse artık Bayço'"nn.n ·katına "bir şikiyet·için gitmez uldu; Ara- · 
.da sırada ~yette bulunan mazlumlarin hakkını da zalimlerden 
aldı. Şikayetçilerden her hangi birisi, müslüman görün~ü fakat 
kafir kalp li kimselerden daha ÖD:Ce bir gadre uğramış oldu~na. ye

min ettiji takdirde memleketi kılıçları altında idare eden aske
.riyle, o zalinılerin üzerine varır, cezalarını verirdi. 

Müellif, bu münasehetle şu mealdeki heyti hatırlatıyor: 

Biz müslü~ız. onun OOı grivurdur; 

Gavurluk bu ise müslül1lif.llıhk ha-tigisidir? 

Moğul kumandanları arasında yalnız (Hoca· Noyin) zalim bir 
adamdı. Bayço'nun arzusu dışında büyük iltimaslar yapıyor, Türk 
heylerine ağır vergiler yükletiyor, ıher fırsatta sert ve çetin davranı
yordu. Nizamüddin Hnrşid, Muinüddin ile gizlice sözleşerek Ho
·Ca Noyin'i temizlemek için tertihat aldılar. Onun vücudunu orta
dan kaldırmak üzere zehirlerneğe karar-verdiler. Taki bu ;zaliınle 
gürültü çıkarınağa meydan kalmadan menıleket i~leri düzenine gir
:ain. 

İşte bu karardan sonra Nizamüddin Hur~id, himmet ve gayre· 
tini bn. mesele etrafında topladı. İşi bir an evvel hhirmek için fır
.aat k.olln.yordu. Parmağında kaşı her iki tarafa dönen bir yüzüğii 
-vardı, Bu, Jiizü@ıı kaşı aras,lııı bir zehir parçası iakladı, ibir giiıı 
:içki ileıniu.de tam fırsatını yakaladı. Eelinde tuttuğu bir kadelıia 

\ 
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içine, yii:zük k-aşı altmda gizlenmiş olan zehiri bıraktı. Derhal ka
debi Hoca Noyin'e sundu. Aynı günde zehirin tesiri haş gösterdi. 
Noyin:in vücudu· baştan aşağ~ siıiİsiya1h olmuş v~ şişmişti .. Üç gün 
sonra da ahiret yolunu boyladL Fesatçıbğm,n cezasını bu suretle 
buldu,. Ölümün sebebi ara~tırılırken Nizamüddiu Pervane'den ~üp
he ettiler. Kur'a-ona isabet etmiş, Noyin'i zehiriernekle suçlu tutul
muştu. Bayço, Pervane'nin hemen yakalanarak boynuna tomruk 
Vıırulduktan sonra ordu katma gönderilmesini. en:ıretti (*). 

~za ve ~aderin ga}ip tecellileri vardır. İnsanın gurur ve gaf
leti çiil:ük h.ir tılsımdır. Moğul sürülerinin Selçuk topraklarma 
yürü~ekte olduğu .h:aberi Nizamüddin Pervane'nin kıılağma ulaştı
ğı zaı:naıı kuvvet ve kudretine çok güvenen hu adam Allalı'ın yardı
mından imdat beklememi~, o haberin vardığı sırada elini göğsüne 
vurarak «Ben ilmrada oldukça korku yoktur» diye öğünmüştü. Şüp
he yok ki kendisini gurur aynasmda görmüş, gözlerini gaflet bü
rümqşıü. Önce gurur perdesi arkasmda kalanlar sonunda husrana 
düşkiinlüğe uğrarlar. 

1 

Derler ki: {Cengiz Han) ın elçileri Sultan Muhammed Har· 
zemşah'm yanına geldikleri zaman gönül alçaklığı ile· vazifelerinin 
mahiyetini anlatmışlardı. Sultan, ordusumtn kuvvetiue, saltanatınıR 

ı ' ' 
kudr~tine ve hazırlıklarının çokluğuna güvenerek büyük sözler 
earfetti. Hatta o derecede ki: «Ben tahtımda oturup ta yalnız 
maiyetinıdeki kııllarıma, uşaklarıma emir versem Moğul le~erini 
köpe*ere lokma ederler ... » sözleriyle mukabelede hulunmıı~tu; Bu 
sözü hı Üz·erinde duyan Cengiz Han hemen . alçak gönüllülük! e· 

./ 
atınd~n inerek yüzünü yere koymuş, Tanrı'smdan yardım dileğiy· 
le «Tm.rım, Sultan Muhammed leşkerinin çokluğuna güveniyor. 
Benujı güvenim sanailın> demiştir. Cengiz Han'm Tanrı'sına karşı; 

d> .İlbni Biıbi {Hoca Noyin) e karşi yapılan bu komployu şöyl-8 an
latma~adır: Bir gün Sultan Rüknüddin, B~;yço şerefine b!r ziyafet!; ter.:: 
tip -etjnişti. Bu mecliste Nizıımüıddin Hu:rşid biçağıyle soyduğu bir ar-· 
:ıınıı.:ıdu/ vaktiyle sultan askerlerinin bo2Jg'unluğuna sebep {)lan Hoca No
yin'e lkram etti. Hoca Noyin ıınnudu yer yemez garip hir tesadüf eseri 
eiara~ ani bir kulunç ağrısından öldll. Nizamüddin Hu~şid'i, ona zehirlL 
armuJ yıedirmeık: .suçundan tomruğa vurdular. O zaihmetle .hakkın rah--

ıınetirf kavuştu. . •• .· . . . 
~dolu Selçuk Devleti Tarihi. S. 260 - 261. 
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bu. yalvarışı ve güveni Allah'ın dergiiliında makbul oldu. Düşmaaı 
üzerine zafer kazandı • 

. «Mademki rızkını ve imanını Tanrıyeriyor. O halde Sultaa, 
,.ultan deme; Allalı Allah de.:. 

Merhum Sultu.· Gıyasüddiıı Keyhusrev II Bayço . ile· harpe ka
rar vernıiı {Kösedağ) da her iki taraf karşılaşmıştı. (İli Peı-fane)
ııin hrde~i ve (Muzafferüddin Mahmud) pn oğlu olan mağrpr k•
maudan, askerin, sultanın ve devlet büyüklerinin söz birliği be ter
.tilbat almalarına, onların ha!!:p durumuna en uygun gelen ıe4irieri 
.tatbik etmesiııe ıuibredemedi. Sırf kendi keyfine göre hateketlf! 
kihrinden başkalarının düşüncelerine kıynıet vermedi. Hatta ~nla
ıırlar ]ci; bu a.dam son derece. sarhoşlukla ağzını bozarak: · f 

::...11 ' ı .:Eğer Allah hile Mo.,...._._ar tarafmda olsa öteki emidere ı~·· 1llll 

kalmadan tek başıma onlara karşı duracağım.» giih haı;ıında bü
yük sözlerle saçmalamıştı. İmansızlıktan başka bir şey olmay n o 

hezeyaıılarm uğu:rsuzluğu Sultan Gıyasüddin askerini 1bozgun~ uğ
rattL Düşmaııla muharehe etmeden mağliip olan ·Gıyasü~din, 
emirleriyle birlikte (Konya) J1. kurtarmak için oraya koştu. \vıu.
.zafferüddin'in oğlu. bu harpte ordudaki kumandanların hiç hipsi
ne bir ziyan gelmediği halde tek başına felaket uçurumuna d~ı;ıtü. 
Öyle bir uÇuruma yuvarlandı ki darda kalaılların imdadına ye~şe• 
ffiu Tanrı'nın yardımına sığınıp yalvardıkça bütün kurtuluş !yol
larının kapandığını gördü. IDu Tanrı Kur'an'ında şöyle buyur~or: 

1 

«Sizi denizierin ve karaların zulümlerinden ve afetlerinde:ı\. ko-
ruyan kimdir? Eğer bizi bu belalardan esirgersen sana şükür ~en
lerden oluruz diye korkup yalvardığınız kurtarıcı kimdir?» 1 

i 
Hakim bir iair: i 

. 1 

«Her kim Allah'tan başka birisinden yardım dilerse onun /yar-
.dınıcısı ancak çaresizlik ve düşkünlüktür.» diyor. i 

\li Yine bir şair: 

<<Sözün darlaı;ıtığı yerde (zariiret vaktında) Allah'tan b~şka 
s,ğınak arama»; sözleriyle değerli bir öğüt veriyor. \ 

\ . \ 
Işte Nizamüddin Hurşid Pervane de moğnllarm boynuna yur-

d~ları tomnılda Ot-du padişahıu.m k:atıu.a gönderilirk~n (Erzut) . 
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_yakınlarında Tanrısına kavu~lL Nizamüddin'in ikbal ve devleti 
lm ~kilde so~a erince (Müıhezziuüddin Ali) nin oğlu (Muinüddia 
Süleymfn) tek başına ınenılekette amir kesildi. Pervanelik meme
di ona ieçti. Muinüddin'in adı, dünyaya ün salan cömertliğe, sul
ıtanlaral yaraşan yüksek ahlaka alem oldu. Güzel tedbirleri, knT
-vetli. v1 keskin görüşü üstün iktidarİyle padişahla:ı; derecesine yük-

"~!. di.~· ad, ona .şe·k· il itibariyle .değil, belki. man·a· cihetinden veril· 
:miştir. Yürüyen zaman, hiç bir asırda vakar ve saltanat yönün-
ilen on, n bir eşini bulamamış, hiç bir memlekette onun gibi emir
lik .w , sm dan İhsanlar saçan bir güneş parlamamıştır. V ar lık 
},ahçes,· onun cömert ruhundan yağan çiy daneleriyle tazelen:mİf, 
:ımlüı:ıı ~cağı, onun öldürücü darbesiyle yıkılnııştı. Sanki ulu Tanrı'
nın ifie bir ışığı idi ki, hangi tarafa yüz çevirse yenıişlerle do· 
lardı.1 Onun sarayı öyle bir nimet ocağı olmuştu ki hiç bir fazilet 
<ehli rada yokluk çekmezdi. Bu meziyyetleri dolayısiyle bütün 
:m.emtket ileri gelenlerinin sevgisini to.pladı. Bilginlerin, şairleri• 
dille~ onu övmekle meşgul oldu. Hatta öyle bir dereceye geldi ki, 
'0. ·na lünyaya hayat bağışJayan diye hitap ederlerdi. Şairlerdea 
]}iri /nun medılıinde yazdığı arapça bir kasidede: 

1 
j f.Muinüddin, hütün halka hayat bağışlayan, zalimleri, azgınla· 

11."1 ffhreden bir kurtarıcıdı:r.» diyordu. Asrının en ergin ve olgun 
$ifı~sı, biricik alimi, şeyhlerin, seyyidlerin, bilginierin önderi olaB 
(~yyid Şerefüddin) bir şi'rinde onu şu .sôzlerle övmektedir. 

/ «Bir ramazan gecesi rüyamda yanıma Allah'ın velilerinden hi
~ geldi. Eğer sana iki dhanın hakikatları malum olursa memle-

!
tin 'devletlüsü olan zatm katına varacağına bana söz ver dedi. 
nkü onun uğurlu varlığı ufukları dolduran bir ışıktır. O veliye 
dum: Senin vasfettiğiu devletiünün adı nedir? 

1 

i Elini kaldırdı, işaret etti. Altın suyundan harflerle (Ali oğlu 
heynıan) yazılmıştı. Hulasa Pervane (Muinüddin), (Sultan Rük
~ddin) ile birlikte aldığı isabetli tedbirlerle (Bayço) ve ordusu
Inı gereçlerini öyle uygun bir düzende yoluna kydu ki menılekette 
lç bir sarsıntı baş göstermedi. Seçkin iş erlerini ,yiğit askeri ku
~andaıılarını vilayetlere göndererek bunların da yardımı ile yurt· 
k aJ;ılan yaraların kapanmasına çalıştı. Bütün halk ve ahali yeniden 

rkün ve mhata kavuştu. . 

/. 
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Bu yıl içinde Cihan padişahı (Hulagu, (Seyhun} nehrinden ge
~rek - Hora&an) a geldi. Ku,dretli, ~vketlü bir hükfuqdar idi.. 
Ahalisi tarafından inat ve mukalıele gösterilen yerleri harap ettL 
Buyruğuna baş eğen diyarlar halkını korumak ve adalet gıtermek 
yolunu tuttu. Hülii:gii Han, bir gün. bir ekin tarlasının içindım geçi
yordu. Deriimiş huğd~r sapları yerlerde demet demet sefilmişti. 
Derhal atından indi. Onüne rastlayan demeti kaldırıp uza)ı..ça bir· 

y~re h~rakt.ı .. Arkasın. dan gelmekte ~!an t~~en he:leri~lei'maiyet.· 
kolelerı, padışahın tehaasına karşı gosterdıgı bu rıayetı · alçak 
gönüllülüğü görünce hep birden atla~ından indiler. Her hi· birer 
deste sap alarak yolun hir tarafına yığdılar. Bu suretle skeria 
geçtiği yerlerde ekiniere bir zarar verilmemesini işaret etuı ıoldu. 
Bir devletin yaşaması için adaletten daha uygun yol yoktur.\ airia 
dediği gibi : 

«Z~}imin gönlünde ve dininde kudret olınaz. Bilekleri k 
lendiren ancak ad~lettir. Eğer adalet sayesinde bir kitfir ( 
lık mertebesine yükselirse onu mahşere kadar 
rektir.» 

Hülagii, Horasan'dan (hatıni) lerin kalesi olan Elemut) a ü;,. 

rüdü.. Batıni zındıklarının vezirliğinde bulunan ve cinlar naz ı~ 
da (Kftinatın hocası) diye anılan (Nasir) ın kılavuzluğu ile o e 

de kolayca fetilıedildi. Memlekette birer fesat ve fitne dikeni · , 
o düşkün ve berbat insanların kökünü 'kazımakla neticelenen ~ 
fetihten daha büyük bir zafer olamazdı. Bütün- zındıklar kudret 
kılıçlada temizlendi 654 = 1256. Batıni padişahı için söylene 
farsça tarihin türkçe tercümesi şudur: 

«654 hicı·et yılında, Zilka'ae ayının birinci pazartesi gunu sa

bahı İsmaili'ler padişahı (Hurşah) tahtından inerek (Hülagii) nun 

tahtı önünde divan durdu.» 1 

(*) Hoc~ Nasır, meşıhur f•eylezof ('Nasirüiddin Tusi) dir. Aslan (Kum)' 
ışehri:n·e ıbağlı (Cehrur) kasabasınd!m o1u;p 1200 senesinde (Tus) da doğ-1 

~ muş 1273 de Bağdad'da ölmüştür. İlhanlılar devrinde ilnie en çok hizmet 
etmiş, büyük •eserh'r vermiş bir dalıiıdir. 13 üncü asırda dünyanın eıt 

meŞhur müesseselerinden olan (Memga) rasathanesiy1e dörtyüzpin cilt 
kitaibı ihtiv:ı. eden kütüpha:nıeyi kurmuş, (Zeyci İlhani) denilen İlhanlı
lar tak·vimini te'lif etmiştir<. Aıbibas oğulları hilafetine nihayet veren t•
ciada büyük rolü oLduğunda şüphe yoktur. Mutereim. 
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. 'nı (Isf.ahan) dan (Eelemut) kalesine nasıl düvtii.; · 
günü HiiJ gıl' nun .bu kaleye nasıl yetiştiğini, nruııl elçiler gönder~ · 
diğini, H. a. Nasır'ın hu elçilerle el altından nasıl uyuşarak Hüla
gfı tarafın geçtiğini; Hnrşah'ın ne suretle Hülagfı katına gönderil
diğiı:ıi bu da anlatm~k ~özün uzıımasını icap ettireceğinden bu ei-
lıetleı·iiı -yesine Jüziı:ın görülpıedi. 

, (Elemut) fethinden sonra (Irak) a yürüdü. O· vilayet-
leri de o ve kılıcının kU'VVetiyle ele geçirdi. Oradaa 
(Bajdadı müslümanlığın hilafet merkezine yürüdü. ~· .. 

· Hü ii, bu sefer s~rasında ordusundaki bilginler ve ınünecciın- · 
lerle ın eret etti. Bu adamların hepsi «Halife ailesi büyük bir 

h.·.anedafmensuptur, Halif.enin .öldürülmesi cilhan alıvalinin bozul
masına hep olur. Dünyamn dört bucağında semadan bir danıla 
·yağmur üşınez. Bu yüce hanedanın z.evali uğursuzluk getirir.» de-
diler. sözlerle, halifelik-makamını diyanet ve takvii hakımın
,d.an ko mak istenıişlerdi. Hüliigii, bu mütalaa ve düşünceleri 
dinle i en sonra Hoca Nasir~e döndü. Onun da mütalaasını almak 

. Hoca Nasir; yalan söylüyorlar, dedi. Mü'minlerin büyük 
inden (Osman) ile (Ali) yi de şehit ettiler. Sema, yağmur 
ak vazifesinden geri durmadı. Hususiyle bu iki halife ki ulu 
erin yakınlarından ve ötekiler arasında en faziletlilerden 

id' (Müstasım) halifenin katlinden dolayı sema, güneş, ay ve 
yıl~ ar niçin kendi· işlerinden geri kalsınlar? Büyük Paygamber, 
«A~e Güneş Allah'ın ayetlerinden iki ayettir, her hangi bir in· 
$&~ ölümü ile tutulmazlar.» buyurmuştur {*). . 

~asirüddin'in hu mütalaası üzerine Hülagfı'nün Bağdad'ı istila 
h~undaki hırsı artmıştır. Bu sıralarda J:ıir çok elçiler, Bayço'yu 
B~d seferine dfıvet için Anadolu'ya gelmiş, Bayço, da Hülagii 
~ buyruğu gereğince ordusu ile yola çıkmıştır. Her taraftan 
~.1 eden moğul çerileri, hüyük kümeler halinde Bağda d yolunu 

t~· ~ i i 

1 

j*) Bu hadis, Haz-r€ti Pıeyıgamiber'in oğlu (İ.brahil) in ölümü günü-
,fstıayan .bir giüneş .tutulması lhadisesi dolay1siyle varid olmuştux. 
)lar o zaman ,bu haldiseyi semavl bir matem işareıti giıbi telakkİ et
lrdi. Pıeyıgamber. yıerdeki ıhadiselerle gökt-eki yıLdızların vaziy.et ve 
'k:etleTi arasında bir münasebet olmadığını belirtm'<'lk: ve dalalete ka~ 
~ halkı bu yanlış a:ldde~erden korumak istemiştir. Hiite.rciaı. 
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(Müstasım) halüe ih!'r nekadar bilgin ve. zahid bir ·ad 
ıedbirsizliği ve ordu beslemek hususunda pek cimri··davta asiyle 
~aflet göstermişti. O sırada vezirlik mevkiinde huhınan yah di {İlı
ai Alka~) halife aleyhinde tuzaklar kuruyor, onu felaket sürük
leyecek hain fikirler ileri sürüyor, gizliden gizliye düşman tekle
rine hizmet ediyordu. 

Neticede Tanrı'nın yazısı yerini buldu. Moğul ordus zafer 
kazandı. Müstasını, o çetin çarpı.şmalardan sonra môğullar linde 
esir oldu, nihayet şehit edildi - Tanrı suçlarını yarlığası~ {)nun 
günlerinde olanlar oldu. Kaza ve kaderin 'hükmü yerin 'eldi.· 
Kalemler kurudu. .. Alıhas oğullarının sonuncu halifeııi.(Mü · ım} 
olmuştur. 

\ 

Bağdad'm muhasarası Te moğullarla cereyan eden 
liralarında yapılan bir Çok zulümlerin hikayesi sözün 
~Jerektirecektir. 

Abbas oğulları devletinin sona ermesi dolayısiyle söylen, iş; 

olan farsça manzum bir tarihte: 
1~, 

«656 hicret yılı S afer ayının dördüncü pazar günü idi. İs~ 
lar halifesi, Hülagu'nun önünde Allah'a kavuştu. Abbas oğu a 
devleti son gününü yaşadı.» \ 

1 

Baışka bir 'iirin şu heytinde : 
1 

·~ 
Dünyaya ait olan her 'an ve ~eref geçici hir saadettir. 
Ey Büyük Ali'nin menıleketi, Ey maziye karışan devlet; tau 

!anma; .... sözleriyle meniyeler yazıldı (*). 
Akibetler Allaılı'ın hük.üm ve takdirine bağlıdır. Nasıl istesı 

öyle yapar. «Ecel geldiği zaman ne bir saat geri kalır, ne de erken'\ 
,elir. (Kur' an)». . 

Halifenin ve hilafet makamının mahvedilmesi . teşebbüsünüıl' 
aleyhinde hul~nan; moğul çerilerinin Bağdad'a girmelerine engel 
elmaya çalışan din taas'1uhu yönünden İlhana öğüd vermiş olan mii
•eecinıler, hiyanetle mahkum edildiler. O kanlı çarpışmanın devam 
-4ııpği sıralariht (Yasa) hükmüne göre ölüm cezasına çarpıldılar . 

. (Ci) .:ı;lu taclaıyı en hazin ve en dUıygulu bir €da ile terennüm 00... 
~ ıl>ü7ük ,:Ye jgJezof tsiri (Şeyh 8001) dir. 

"'i'·S? ~ $ ·" ~ .. 



Ahiret sevabına naiı 'oıd~lar; MüsiUıri-a.niariıl öldihülhıesini te~Vilc 
eden Hooa Nasir'm mevkii ise hilakis en. parlak mertebep buldu.:.· 
(Elemut) kalesinin fethi hususunda yapmı~ olduğu kıl~vuzluktan, 
kazandığı bu- sevahı _bu son hareketi yüzünden günalıl~ deği~nıiş.;. 
oldu. «Allah işlerinde galiptir. Lakin halkın bir çoğu huunu bil--
mezler.» 

/ 

Yukarıda söylenildiği üzere (B.ayço) Anadolu'dan ayrılıp Bağ-
dad seferine gidince {Sultan İzzüddin) de Istanbul'dan geri dön
rneğe karar verdi. Rum Kayseri'nin yanma kattığı 3000 kişilik yar-
dımcı firenk sü·varisiyle Konya'ya gele~ek tahtına oturdu. (Sultan. 
Rüknüddin) .h u ~ıralarda (MUinüddin Süleyman) ile (Danişmen- · 
diye) viHiyetind~ bulunuyordu. (Tokat) ı saltanat merkezi yaptılar~ 
İki ka,rdeş arasmda bir müddet bir çok elçiler ve mektuplar gidip, 
geldi. Beylerheyi (Yutaş) ın ikhali sona erince vaktiyle Sultan İz-
züddin'in hassa kölelerinden ve yakın adamlarından olan Rum 
(Kont İstabl) · beylerheyiliğe getirildi. Bu adam hıristiyanlık taas-
subu dolayısiyle müslümaı:{ emidere karşı daima aykırı bir durum. 
takınıyor, onlarla mücadele y(ılunu tutuyor, stiltanı içkiye, havai: 
şeylere teşvik ediyor, onu müslümanılık vazifesini yapmaktan alı~

koyacak uygunsuz i-şlerle oy~lıyor'du. 

Kont İstahl, sırf kendi sözünü yürütmek, kendi dolahını çevir-
mek için saltanat merkezini (Konya) dan (Antalya) ya kaldırmağa. 
çalıştı. Çünkü Sultan, Konya'dan ayrılırsa etrafını kaplıyan bir ta
kım şeyhlcrin, bilginierin öğüdlerini dinleyemiyecekti. Hatta müs-. 
lümanlara karşı o derece istihzalı bir durum takinıyordu'ki, bir
gün saltanat alayı ile {Filuhad) ovasında gez·erken menıleket kadı
larının ulularmdan ve büyük islam ~limlerinden olan kadı (Bedi-
üddin) sultanın yanında at haı;n beraber gidiyor, ona değerli öğüd- . 
ler veriyordu. Ko nt İstahi bu doğru sözleri ckesmek için alay yolu 
ile: Efendimiz, dedi, İşittiğime göre halifenizi öldürmüşler. 

Kadı cevap verdi: Si~in tanrınızı da yine sizin inanışımza gö- · 
re asmışlardır. Bizini lhalifemizi öldürmüş ve ~ehitlik mertebesine
yükseltınişlerse bunda ı;ıaşılacak ne var? 

Hülagıi, (Bağdad) fethinden sonra (Şam} fethine hazırlanı-

eyr. Bu yeni sefer için alınacak tedbirleri düşünüyordu. Bu düşün
M arasında (Melik Nasır) a büyük tehditler savuran bir mektup-> 
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;gönderdi. (Nasır) bu mektuba yiğitlik ve kahramanlık duygulariy~ 
.le dolu bir karşılık verdi. Birer belagat örneği olan her iki rnektu
btm da ehemmiyetleri dolayısiye tercüı:iıele~ini ·aşağıya koyuyo~az. 

If ülP,tW,' nı,m Ştinı hükwmda;r:ı .(Melik. Nasu-) a 
yazdığı fiil1aWa ,~lub'un tiirkçesi · 

Yeri ve gökleri yaratan Ulu Tanrı'nın adiyle ha~arım. 

"''. (M~lik-Nasir)Yve (C:~alüddin Yağıntrr}, (Alaüddin:.Kaymeri),. 
c(Hüsamüddin Kuştemur) ve sair Şam hiiyijkleriyle ordu haşbuğla~ 
bilmelidirler ki: Biz Allaılı'ın ordusuyuz. Bizi kendi Öfkesinden 
_yaratnıış, kahretmek istediği uluslar üzerine saldırtmıştır. Sizin 
·için, geÇip gitmiş olan uhisların başlarina gelen felaketlerie bizim 
:mahvettiğimiz insanlardan ve başka örneklerden ihrat almak ge
rektir1 Yanlış gidişleriniz üzerindeki perdeler açılınazdan önce mu
kadd~ratıtıızı bizim ellerimize bırakınız. Çünkü biz ağiayanlara 
acımayız, halinden şikayet edenlere yumuşaklık göstermeyiz, Al-

.. Jah, bizim gönüllerimizden acımak duygusunu silmiştir. Bize uy
nıayanlara, bizim demeğimize katılmayanlara . ne yazık; şehirleri 
_yıkar, çocukları öksüz bırakır, yer yüzünde· fesatlar çıkarırız. Size 
kaçmak, bize tutn;ıak yaraşır. Nereye giderseniz gidiniz. Nereye sı
_ğınmak isterseniz .sığınınız! Bizim kılıçlarınıızdan size kurtuluş, ok
Jarımıdan ·halas yoktur. Atlarımız yeğin, silahlap:ın,ız keskin, tem
renleriiniz şimşekler gibi Çakıcı ve yakıcıdır. Yüreklerimiz kaya~ 
lar gihi katı, çerilerimiz kumlar kadar, sayısızdır. Bizden aman 
"dileyenler selamete kavuşur. Bizimle savaşa yelteneııler . pişman 
olur. Bizim buyruğumuz altına girenler, komşuluğumuza sığınan
lar için kaygu yoktur. Ey müslümanlar; eğer şartlarınıızı kabul 
eder, buyruğumuza boyun eğerseniz bizim malımız sizin malınız, 
bizim varlığımız sizin varlığınızdır. Yok böyle davranınayıp ta 
işi uyuşmamazlık yoluna döker, inadımza devam ederseniz bize ka
baJhat bulmayu;ıız. Hatayı kendi nefislerinizde arayınız. Çünkü başı
nıza gelecek akıbetieri kendi elinizle hazırlamış olursunuz. 

Sözlerimizi dinleyenler, insaflı düşünenler başlarını kurtarmıt 
,olurlar. Eyi hiliniz ki; kalelerin, bizim kudretimiz ka~şısında hiç 
bir değeri yoktur. Ordularımız ölümden yüz çevirmez. Bizim aley
:Iıimizdeki heddualarınız Tanrı katında kabul olmaz ve dinlenmoıı;. 



\ . 

\ 

Çiinkii~ siz haram yiyen, diizmece ibadetler ~ ayinler kuran; g~r~·
Çek imandan uzak)~şan, t~plultiktan ayrılan,. kötülükleri hoş. gören . 

. ve henimseyen 'insai:ılaisınız. Aranızda· kısk~nçlık ve itaatsizlik to-. . ' 
hu~Iarı saçıyorsunuz. Sizleri düşkiiııliikle, ihakaretle miijdeleri:n:!' .. 

Bugün yeı· yiiziinde haksız olarak kibir~ ve gurur gösterdiğiniz . 
ve günahkarlarda iıolduğunuz için Ş:iddetli azap ile cezalaııacaksı-. 
nız. «Zulüm edenler nasıl bir akıhete uğradıklarını göreceklerdir •. 
Ayet» Sizlerin bizim nazarımızda kötü insanlardan olduğunuz an
laşılmıştır. Allah, sizin işlerinizi' onarmak için hizi üzerinize sal-. 
dırtmıtır. Size çok görünen şeyler, bizim için pek azdır. Sizce yiice 

· ' sayılanlar hizce küçiiktiirler. Biz yer yüzünün, doğu v.e hatının sa-
hipleriyiz. Askerimiz yıkıp yakmakta, kesip soymakta, her gemiyi. 
yakalamakla eşsizdir. Aklınızı başınıza devşirin, doğru yola dö
nün, cenk atesi parlamazdan, kıvılcımları üzerinize sıçramazdan ve . . \ 

hep birlikte ölüme sürüklenmezden önce cevahınızı a.cele gönderin. 
Arzın, bir gün sizin yokluğunuzia sabahlamasına meydan verme- . 
den hakkınızda insaf göstererek saçtığımız bu belağat mücevherle- / 
riyle dolu mektubumuzu gönderiyoruz. Bakalım cevabı nice ola-. 

caktır. 

Melik N.a.sır' ın H ülagu' ya;. cervahı 

Mülkün sahibi Allah'dır. Hamd ve sena al~nılerin sahibi ve;· 
hesleyicisi olan Tanrı'ya, dua ve selam, bütün malılUkların en şe-. 
reflisi Hazreti Mulhammed'le onun eviadına mahsustur. 

İlhanlık yönünden ve sultanlık dergahından gönderilen rnek.,_ · 
tubunuz alındı. Bunda, Allah'ın öfkesinden yaratıldığınızı, bu öf
keye uğrarnaları gerekli olanlara musallat edildiğinizi, sıziananlara. 
karşı yumuşaklık, ağlayanlara karşı merhamet gösterıniyeceğinizi,, 
yüreklerinizden bütün şefkat duygularınin silinmiş olduğunu yazı
yorsunuz. Bunlar; sizin ayıplarınızı ortaya atan, sultaniara değil,,, 

~eytanlara yaraşan sıfatlardır. Bu itiraflarınızin şahadeünden ve 
nefisleriniz lıkkındaki tavsiflerinizdeu bize vermek istediğiniz .. 
öğlidlerle emir ve nehiylerin iç yiizü anla~ılmaktadır. 

i 
Hazreti Mulıammed'e iman etmeyenler için Ulu Tanrı şöyle" 

buyurmuştu: «Ya Muhammed, onlara söyle ki: Ey kafirler, hen._ 
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.-izin kulluk y~p~mız · ·düzme ila:hlara tapmaın, siz de benim tap
-tığım Tanrı'ya kulluk yapmıyorsunuz. Ben sizin taptığınıza maa•. 
mam, siz benim Allah' ıma. kul olmazınnız. O halde sizin dininiz ai
ze, benimki ·de hana.» 

Bütün .kutsal kitaplar sizi lanetlenıiş, 'bütün çirkin sııfatlar sizi 
vasıflandırnuş, bütün yalvaç1arm dili sizin kötülüklerinizi haber · 
vermiştir. Biz, siz:!n ne yaratılışta insanlar olduğunuzu biliyoruz. 
Allah sizin gibi kafirlerin öldürülmesini bize emrediyor. Tann'nUJ 
kar~ları kafirlerin üzerine olsun. 

Bizim düzmece türeler çıkardı:ğımızı, imandan nzaklaştığıınıııı;ı, 
.kötülükleri, isyanı hoş gördüğümüzü söylüyorsmiuz. Siz, Fir~a.,.. 
. ;ibi hem zalim, hem de kendini heğeıinıişlerdensiııiz. Doğruluk 
ağaemın gövdesine sarılanlar dallarını düşünmezler~ Biz, gerçek· 
mü'minlerdeniz. Bizim içimizde kötülüklt_:r, işkiller yer bulmaz. 
Tanrı, imanlı kulları için Yüce Peygambere şöyle buyurmuştur: 

«Ey benim elçim Muhammed : Söyle ki, ey nefislerine uymUf, 
:yolunu sapıtmış olan kullar, Allail:ı'ın merhametinden umutlarını
.zı kesmeyiniz. Çünkü Allah, suçları bağıslayıcı ve herkesi yarlığa
_yıcıdır.» Allah'ın kitah~ hize.inmir;ıtir. O bizim için şefkat ve merha~ 
met sahibidir.· Biz,· Kur'an'ın inişindeki hakikatı ve onun ayetle
rinin te'villerini. biliriz. Tamu, sizin için yaratılmıştır. Sizin var
lıklarınızı yakacaktır. «Gökler yarıldığı, yıldızlar saçıldığı, Tanrı'
nın sözlerinin doğruluğunu geçmiş ve geçecek insanların öğrendiği 
günde bu azap olacaktır. Ayet». 

Yırtıcı canavarları sırtlanlada korkutmak garip şeydir. Bizim 
~kail:ıramanlarımızın amansız darbeleri meşrikte ve mağripte tanın
mıştır. Atlılarımız atianınca arslan kesilirler. Atlarımız istedik
leri yere yetişir. Kılıçlarımız vurulduğu, zaman keser. Oklarımız 
.atıldığı zaman delip geçer. Yüce da,ğlarımız bizim zırhlarınuz, çe
lik gömleklerimiz göğüslerimizdir. Tehditierin çokluğu yürekleri
mizi oynatmaz, cemiyetimiz, Allah'ın kudret ve inayeti ile şiddet· 
ten ürkmez. Size karşı ayaklanmak bizim için Allah'a ibadet sayı
lır. Sizi öldürürsek bizim için ne mutlu bir kazanç, eğer bu uğur· 

·da ölürsek bizinile ·cennet arasında bir saatlık aralık kalacaktır. 

Siz kalplerinizin dağlar 'kadar kuvvetli, sayılarınızın İmınlar · 
'kadar çok olduğunu sanıyorsunuz. Kasap, 'koyunların saldırmas~ 



..dan korkmaz. Büyük odun yığınları için ufak bir kıvılcım k.iıfidir. 
kaba bizim ölümden kaçaca,ğınıızı mı umuyorsunuz? Bu husus
.talci kararımız en yüce bir karar olacaktır. Hem siz ne yanlış hü.
.Jromler veriyorsunriz! Biz ölÖmden değil şerefsiziikten kaçarız. 
Ölümün gelip çatması hizi kayguya düşürniez. Eğer sağ kalırsak 
.bahtiyar yaşarı~. Ölürsek şehitlik derecesine yükseliriz. Bu savaş
ta ~lip .olacaklar Ancak' Allah'ın imanlı kullarıdır ... Bize mü'min
Jerin ulusu ve Tanrı'nın Peygamberinin halif.esi olan zattan ha~a 

Jıifs kimsenin buyruğuna baş eğmek gerekmez. 

Mek:tubunuzda, perdeler açılmazdan ve her yönden hatalar be
Jirmezden önce mukadderatımızı sizin elinize bırakmamızı istiyor
:SUnllZ. Bu sözlerin sizin katibiniz tarafından ilave edilmiş olduğu

.. mı aanmaktayız. Eğer dediğiniz gibi perdeler açılırsa yanlış ve doğ
ru birbirinden ayrılır. İ'mandan sonra küfür, andiaşmadan 11onra 
.döneklik, doğruluktan sonra yalancılık, kulluktan sonra aman dile
rnek.,, Tanrı'ya ortak koşmak gibi haller meydana çıkar. Göklerin 
yarılacağı, yerin parçalanacağı, dağların çökeoeği gün yaklaşır (*). 

Eğer maksadınız bize saldırmaksa bizim kararımız da sizinle 
çarpışmaktır. Sizi bekliyoruz. Ve Allah'a güveniyoruz. Tanrı'ya 
•ükür olsun ki askerimi çok, ceıııiyetimiz sayısızdır. Sultanımız 

hi~e yoldaş ve yardımcı,. Allah'ımız halimizi bilicidir. Yürekleri
m~de sizin demir oklarınızın vızıldısından, çıkaracağınız kedi yay
garalarından bir korku olmamakla heraber biz~ uzatmak istediği
niz demir temrenlerinizden de kaygumuz yoktur. Elçiniz ieklifle
rinizi getirdi. Yazdığınız sözler ancak kapı gürültüsü veya sinek 

' vızıltısı gibi geldi. Maksadınız bize karşı fazilet ve belağat gös
.termek ve fesahat taslamak ise bu sözler alkıştan ziyade kargışa 

:değer şeylerdir. 

Yalancı tehditler savurmakta ileri gitm~şsınız. Bir şeyi hatır-
1amış, bir başkasını unutmuşsunuz. «Gece yürümek cesaretini gös
'tereı;ıler sabah olduktan sonra öğünürler.» Yazıyorsunuz ki «zulüm 
'Cdenler, nasıl bir akıbete uğrayacaklarını göreceklerdir. Ayet» Bu 

(*) Nasırüddin Tusi'y.e ait olduğu sezilen ve (Elemut) kalesindeki 
ihanete te1mih edilmek istenildiği anlaşılan bu kapalı sözlerden, Hülagft 
tarafından gönderilen ültimatom'un Nasirüdd.in ·tarafından kaleme alın
ıdığı kanaatı hasıl olmuştur. Müterciın. 
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hitap size layıktır. Ve deııhal söyliyelim ki «Allah'ın aziibı size 
~looektir, acele etmeyin . .Ayet» hitabı da size aittir. Köleniz Me
lik Nasır, Yağmur, Kafmeri, Kuşte:ı;ı,ıür (Semmülmevt) (!) ve baş· 
kaca Şam emirleriyle islam askerleri diyorlar ki: Nasıl olur da h ıL 
adam bizimle ceııge yeltenebilir? 

Madam ki sizin hu derece fesahat ve helagatınız vardır, gönül
leriniz dağlar gibidir. Sayılarınız kum \Ve çakıl taneleri kadar çok
tur. o halde size bu kadar gerçek ayetlerin, hir çok hikiıyelerin, 
mektuplar yazmanın, yalanlar uydurmanın ne lüzumu var? 

Biz, şimdi Reeep ayındayız. Safer ayı sonuna kadar gönülleri
miz fetili ve zafer müjdeleri beklemektedir. 

İ~te bu cevherleri size Allalı yolunda saçtık. Din uğrunda ha
tırımıza gelen hakikatleri söyledik. Ve lıidayete .ereııler derneğin
den olduk. Hamd ve minnet -Allah'a ma>hsustur. Hayırlı akılıft Al
lah kerbısu taşıyanlar içindir ... » 
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SUltanlar Hülagii katında, SeiÇU.i.taiyarUıiii'· 

iki parçaya ayniması 

Sultan kzüddin, padişah Hülagii'nun (B~~dad) dan dönüŞü~~ 
den sonra 557 = 1259 yılında ziyaretine gitti. (Fahrüddin Ali) yi 

~ Adiiye · emirliğinde11;, saltanat naipliği makamına getirdi. Meml~ket 
qlerini ona bıraktı. Maiyetinde bazı saltanat erkanı ve emirler 
olduğu halde sayısız hazinelerle, armağanlada Konya'dan aynlmı~ 
ayill yıl i,A;inde (Irak) da Hülagii'ya kavuşmuştu. 

Eeskidenberi Selçuk oğul!arı hanedarona pek çok saygı göste· 
ren Hülagii, Sultan İzzüddin'e iltifadarda, ilcranılarda bulundu. 
On~ meclisindeki .tümen beylerinden dalha · üstün bir yer gösterdi. 
Rum diyarı (Anadolu )sultanlığını üzerinde alıkoydu. Bu hususta 

yazılan yarlığ yürürlüğe girdi. · 

O sırada (Sultan Rüknüd'din) de (Muinüddin) Pervane ile batı· 
ka bir yoldan Hülagii Han'ın katına varmıştı. O da kardeşi gibi 
İlhan'dan iltifat .vıe ikram gördü. Pervane Muinüddin yavaş. yavat 
saltanat balıisierinden söz açmağa, bazı dilekler iJeri sürmeğe baş
ladı. Her :iki kardqin isteklerini şöyle anlattı: 

Müslüman şeriatında hüküm, ölen bir babaya ait mirasın oğul· 
ları arasında ortaklaşa paylaşılması yolundadır. Bugün Selçuk pa
dişahı İkinci Gıyasüddin Keyhusrev'den miras kalan Rum diyarı 
yalnız bir oğlunun hissesi değildir. Öteki oğlunun da aynı derecede 
bir pay alması gerektir. Eğer, yüce ilhan adalet gösterir ve menıle
keti heır iki kardeş arasın'da yarı yarıya taksim ederse müslüman· 
lık:. şeriatına_ uygun bir karar vermiŞ olur. Memleketin yalnız bir · 
.sultanın tek başına rakipsiz ve ortaksız olara'k tasarrufu altına ve· 
rilecek oluı'sa bir çok devlet işlerinin yürümesinde, mal ve hazine 
gelirllerinin artmasında gerilepıe olacaktır. Fakat her ikisi birer 
tarafta memleket işlerini yürütrneğe ve hazineyi zenginleştirmeye 
<Çalışırlarsa yurdun gelişmesi ve yükselmesi temin edilmekle bera-
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her jki k:ardfş .b,j:rihirle~yle, yarıııırcasma gayret göstetj): V(f ·~llt 
İlhan;a daha yarayışlı hizmetlerde hulunahilirler. «Eşya kendi 
zıddiyle anlaşılır» kaidesine göre 'her kardeş gayret ve him
matini kendi memil.ıeketine sarfeder, yurt ahvaline daha iyi vakıf 
olurlar. Padişahın elçileri daha kolay ve verimli bir şekilde iş \gö
rehilirler. 

«İki at bir meydanda daha güzel koşar, iki hülhül bir gül da-
Jında daha hoş ötüşür.» _ . 

Bu sözler~ Padişah Hülagô.'ya uyıgıın geldi. _Önce vermi~ oldu
ğu yarlıkları hozdurdu:. Her iki kardeş adına ayrı ayrı sultanlık 

fermanları yazdırdı 

" . Sultan bzüddin (Kayseri) sınır-larıııdan ta (Anıtalya) kıyıları-

na kadar olan yurd parçasını alacak, Kony.a'daki tahtına oturacak. 

(Sıvas) dan ta ( Sjnop) ve (Samsun) . kı yılarına kadar olan Da-
nişmend oğulları ülkesi de Sultan Riikniiddin'de kalacak (Tokat) 
şehri bu ikinci sultanlığın başşehri olacaktı. 

Bu karardan sonra her iki kardeş ·s altanat ve saray ihtiyaçları 
için gerekli olan inasrafları kar-şıla!IDak üzere Hülagô. Han'ın hazi· 
nesinden ödünç altın ve gümüş paralar aldılar. Memleket' emirleri,_ 
tümen hey leri, salıtanaıt hassa köleleri için masraflar yaptılar. Aşa
ğıda anlatacağımız şekilde her yıl gönderilmek şartiyle Selçuk di
yarından verilecek vergilerin miktarını kesiştiler. Bu vergi hor!
ları şöyle tesbit edildi : 

20 Tümen nakid, 5000 parça ecnae, 3000 parça Zergühi, 500&

ha~ iğdiş at, 5000 ester. 

Bu eııaslar Üzerinde yazılan yarlığ yürürlüğe girdi. Sultıınlıtr? 

tam bir istiklal ve himayeye mazhar olar'ak geri döndiiler. İrt.rud .. 
din Konya'da tahta oturdu. Sultanm dönüşünden wnra Tuğraeı 
(Baba ş;msüddin) HüiagU.'ya kulluk vazifeaini yerine geti.rnıı.dt: 
iize:r-e ziyaretine gitti. Bir çok -keaimler daha üzerine aldı. 

Sdç.uk diyarında moğul çerilerinin tahsisa1ını artıı:ımak yoln
nu ilk defa açan adam hupur.' Sultanların yaptığı gibi Baba Şem•
·~iidd.in de İlhan'ın hazinesin·den bir. çok ödünç paralar ·çekti. V e-· 

»irlik makamı için istediği yarlığı da elde _ederek Kon~a·ya dia-
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&in. · Konulan hüküm geregınıce vezirlik dirliğine mahsus olmak 
>Üzere (Kastamonu) vilayeti gelirlerini ,de tasarrufuna aldı. · Bir 
_müddet bu makamda yerleştikten sonra mal ve servetinin. çoklu

~itından kötü düşüncelere saptı. Ağır talıakkümlere kalkıştı. İş öyle 
-bir kerteye dayaudi ki hütü_n memlekette askerden, vilayet naiple• 
:ırinden Sultanın hassa kullarına kadar lıiç kimse onun buyruğu ve 

' izni olmaksızın hiç br ~eye el sürenıez .oldular. Bu sert hareketler 
-ona uğursuzluk getirdi. Her nekadar nıemlekette teveeıciHıünü kaza
nanlarm mevki ve mertcheleri yükseldi ise de kendisine faydası ol-
-~~.dt. Zaien dürtya: varlıklarının ne değeri. vardır? «Alıiretini 
dünyaya satanJar, alçakların en alçağıdır» derler. Baba Şemsiid
din de o yıl içinde gÜçüp gitti. Bütün dünyalıkları h~a çıktı. U
'han'ın hazinesine borçlandığı paralar da su)tanların borçları üze
:·rine yüldendi. ·: Sağlığında yaptığı kötülüklerin ağır yüklerinden 

başka heraberinde pir şey götürenıedi. 

Baba Şemsüddin öldü~ten sonra vezirlik (Hüseyin oğlu/ Fah
'rüddin Ali) ye verildi. Sultan naipliği derecesinden vezirlik mer
tebesine yükseldi. Sultan İzzüddin, onun makanıını kutlanıak için 

;altın bir divit ve değerli hil'atlar gönderdi. 

Fahriiddin Ali, uğurlu bi~ saatta ve mutlu bir tali'le hu maka
ma geçtiği için ömrünün sonuDJa kadar yerini muhafaza etti. Emir
liklerde ve naipliklenle geçirdiği başka hizmetleriyle birlikte otu.Z 
üç yıl öyle bir vezirlik hükmü sürdü ki divan kaarrları nıüstesna 

· ·•olmak üzere ferman ve menşurlara kendisinden başka hiç kimse 
'imza koyamaz, divan kararları da kendisine gösterilmeden öteki 
·devlet biiyüklerine İmza etltirilenıezdi. 

Fahrüddin Ali, ·bilgin bir adam olmamakla heraber idare ve 
·divan işlerinde, hükumet umunınıda güzel tedbirleri, isabetli fikir
leriyle tanınmış, sözünü y·erinde söy)cr, kinnil ve tecrübeli bir ve

. zir idi. Uzun zamanlar memleket onun i daresi altında rı;faha ka
v~nıuş, haris mideler onun cömerdlik sofrasının nimetleriyle doy
-muş, memleketin dört bucağı nefis ve hayırlı eserleriyle süslenmi~, 
·huzur ve rahat kapıları açılmış, ınescitler, medres der, tekkeler, 
karvans-araylar yurdun her tarafına yer yer saçılmı~tı. Büyük kü-
çük herkese bol bol mallar, paralar, arnıağanlar dağıtırdı. Maka/ 

·:ruma girmek, dert anlatmak son derece kolaylaşmıştı. Halk, başka 
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'emirlerden, büyüklerden ziyade onun yüce dergahına itih"ıır ve il
tifat gösterirlerdi. Herkes hakkında :tatbik ettiği bu· faziletli ha· 
reketler, gösterdiği bu · kolaylıklar yüzünden uzun yıllar vezirlik 
makamınıla hürmet ve itibar buldu- Hiç bir fert .cmun dergaıhın· 

dan eli· hoş dönmezdi. 

Kitaplarda yazılıdır ki: Ulu Tanrı 400 yıl Firavn'ın yalaru:ı 

debdeheler ve türlü küfürlerle Allah'lık davasında huliınma•nna 

ancak -onun halka gösterdiği kolaylıklar ve iyi muameleler yüzün· 
den müsaade buymmuştur.' Şüphe yok ki herhangi bir' dilerk sa· 

hibi bir .lcapıdan eli boş dörimedikçe başka kapıya yüz çevirmez. 

Mü'min1erin Başbuğu Hazreti Ali, bazı vilayet valilerine f(Jy

le emir vermişti: . «Makamlarınızı nkapılarını kapamayın; valile
rin hıılktan saklanması, -sıkıcı hir hal olmakla _beraber menıleket 
işlerinden habersiz _){almalarını mucip olur.» 

Hazreti Ali'nin halifelik çağlarmda Farsça ve Rumcadan arap,. 

çaya çevrilmiş olan divan defterleri, vezir Fahrüddin Ali'nin gü1ı· 
lerinde tekrar arapçadan farsçaya terçünıe •edildi. Vezir, ınııraka
he vazifesini kendi anladığı bir dille yapahilmek, büyük küçük l:.ü
tün devlet işlerini iamamiyle ve hiç hir şey kaçırmadan kavraya· 
bilmek, masraf ve gelirlerin hesaplarını hakkiyle düzenine- koyabil'" 
rnek için huna lüzum görmüştü. 

Fahrüddin Ali, vezir olduktan soma Miistevfi (Eminüddin 
-Milciil) İ saltanat naipliğin-(? getirdi. Bu vazife, Sahip Fahrüddin'im 
sen günlerine kadar Eminüddin'in üzerinde kaldı. Naip Eminüd
din, Uç Türklerinin ayaklanması ve ileride sözü geçecek olan (Cim
ri) nin Selçuk tahtma geçirilmesi hadiseleri sırasında felakete u(!· 

rarhf.:ı zamana kadar bu mevkidc sehat etti. ·Yüksek belagat ve ik· 
tidariyle asrınm en ileri gelenlerinden idi. Menıleket işlerinin ida

reEİnde enı!rlik icaplarmı yerine getirmek hususunda öteki emir

Iere öruek oln~u~tur. Gidişi, yaşayışı pek dürüst ve vekarlı ·idi; 

Müstevfilik vazifesinde bulunduğu sıralarda nıaiyetinde divan 
mülazinıi olanlardan hi!l" çoğu en aşağı bir dereceden en yüce mer

tehelere, hol servetiere erişmiş, saltanat naipliği devrinde hizme
tinde hulunanlar ise sonradan emirlik makamiarına yiikselmifler, 
dir. 
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Vaktiyle Celalüddin Harzemşah'ın kadılar kadmı olan (Miici
rüddin Tahir) in oğlu V'C vezirlik derecesiı;ıe yükselmiş ricaiden 
{Tacüddin Mıltez) ile (Hülagii) zamanında ilk defa Selçuk diyarı
na büyük elçilikle-gönderilen (Tükelk Yahşi) Konya'yi' geldiler. 
E\'>elce sultanlada vezir (Baba Şemsüddin) tarafından ödünç alı

nan paraları~ ve Selçuk .diyarı kesimlerinin tahsiline memur edil
nıişlerdi. Anadolu'da vezirlik ve emirlik sıfatlarİyle ]m işleri ha
.şaniıağa· uğra~tıkları sırada Su1tau İzzüddin, Rum milletinden olan 

· .heyleı·beyi (Kont :İstahl) m tavsiyesiyle devlet merkezini Konya'

dan Antalya'ya nakletıııiş, (GurgtN"um) daki (Kuhadahad) -sarayın· 
da yerleşmişlerdi. 

'I acüddin Miitez, Tükelek Y ahşi ile birlikte sultaııın yanına git
ti. Borçlarla kesimleri istedi. ·Sultan, beceriksizliği ve Antalya sev· 
daşı yüzünden Kont İstabi'ın telkinlerine uyarak bu teklifiere kar
şı gevşek davrandı. Gurur ~ve tahakküm yolu ile şu cevahı verdi: 

«Sultan Rüknüddin, yolunuzun üzerinde idi. Önee o taraf
ların kesinılerini toplamak, sonra bu tarafa geil,lJek gerekli id. 
Şimdi geri dönüp o bölgenin borçlarını tahsil etmeğe bakın; biz \ 
kendi paymııza düşen vergileri haziria-r ve göndeririz.» 

Bu yolsuz cevap, hain Kont İstahi'ın kafasından çıkmış~. Çün
kü o .dinsiz kiifir kendi adamlariyle sultamn etrafını tutmuş, ken
di yanlış dininin hükümlerini yürütmek için sultam Konya'dan 
ayartmış, nefsin'İn havasına bırakmı~, memleket işlerinin yüz üstü 

kalınasın-a sebep olmuştu. 

Tacüddin Miitez, gördüğü soğuk muamele karşısında elçilerle 
birlikte Sultan Rükııüddin'den mal tahsil etmek üzere geri döndü. 
Rüknüddin'in katına vardıkları zaman pervane -Muinii,ddin Süley· 

man isabetli tedbirleri ve nezaketiyle misafirleri iyi karşıladı· Bir 
çok armağanlar sundu. Hepsini de güzelce ağırlıyarak memnun 
etmeğe çalıştı. Pervane, elçilerin fikirlerini yokladıktan sonra 
Ta9üddin M'Utez'e, Sultan İzzüddin'in devlet merk~zi olan Konya
yı terk ile Antaly;a'ya gitmekten maksadı orada Uç Türkleriyle söz 
birliği ederek isyan çıkarmak olduğunu ileri sürmüştü. Her ne ka
dar Sultaıı İzzüddin'in bu gihi düşüncelerle ilgisi yok ise de Mni

niiddin Süleyman'ın telkinleri elçileri kuşkulandırmıştı. 
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Muinüddin'in, elçilenıı yüreklerine aşılat4ğr şüphenin· teaırF 

tam vaktmda kendini gösterdi~ l,Ju tuzakçılar~ fesadarını · çevirdik-
leri sırada Uç Türklerinin ha~bllğıı olan (Karaman oğlu Muham
med beyf (Kont İstabl) a dü'Şillanlığr dolayısiyle (Sultan ıİzziid-

. din) e karşı asker çekrneğe mecbur/kalmış, nihayeıt (Antalya) iJe· 
(Alaiye) arasında sultanın askerleriyle yaptığı bir çarpışmada Mu
mahhed bey galip gelmiş, İzzüddin'in ordusu bozulmuştur. 

Tacüddiu Miltez'le elçiler; kendilerine anlatılan ş~ylerin doğ
ru olup olmadığını araştırmadan meseleyi İlhan'lı bildiridiler. Ay
rıca o zaman ölmüş bulunan eski vezir (Tuğracı Ş.emsüd.iJin) in de 
borcunu öderneğe yetişebilecek bir şeyi olmadığından. bu hususta 
verilecek emri de beklemekte olduklarını ilave ettiler. ·Bu halieri:n' 
İlhan'a ulaştırılması üzerine ordu canibinden gönderilen· elçiler 

yeni bir yarlığ getirdiler. Bunda: 

«Sultan İzzüddin bilir ki, katımıza geldiği zaman' bütün di-
lekleri yerine getirilmiş, istediği her şey yapılmıştır. Kendisine· 
gerekli olan şeyleri bizden! ödünç istediği vakit bunları hazinemiz
den verdik, teahıhüt ettiği ufak bir vergiyi de kabul ettik. Fakat' 
makamına gidip de dilediği ~ayata kavuştuktan sonra iyiliklerimi~i· 
unuttu. Mal tahsiline giden elçilerimize yüz vermedi. Ne Rum di

yarı kesimlerinden ve ne .. de borçlandığı parafardan' hiÇ bir şey 
göndermedi. Şimdi ]lalık olup denizin dibine saklansa veya kuş 
olup havalara uçsa hundan böyle elimizden kurtulamıyacaktır.» 

sözleri yazılı idi. 

Bu yarlığ Sultan İzzüddin'in eline varınca derhal rüz.garın ne
red~n geldiğini, hunun ancak Mu:i'nüddin pervanenin bir hiyaneti 
eseri oldu~unu anladı. Uç ve Antalya taraflarmdan geri döndü~ is
tenilen vergi ve kesimlerin tahsili için Konya'ya geldi. Baş gösteren 
yakın tehlikeyi savmak için tedbirler düşünecekti. Fakat fırsat 
elden kaçmış, iş işten geçmıştı. Saadeti müsaade etmedi, zaman 

vefasız davrandı. 

Günler ve saatlar bulutlar. ve rüzgarlar gilıi geçicidir. İnsanın • 
isteğine uygun bir fırsata kavuşması çok Çetindir. Başa konan 
saadetin değerini takdir etmek, mes'ud günlerin gelişini ganinıet 

saymak gerektir-. Çünkü, fırsat, ç:.ıkan hir şimşek gibi· çabuk par-
Iayıp söner. 



İlhan'ın yarlığı arkasından Alıncak Noyh:ı, dağların taşıyaını-~" 
yacağı kadar sayısız bir askerle yürüm~tü.. (Sultan Rüknüddm) ,_ 
(Muinüddiıı Pervane) ile (Erzmcan) sınırlarına kadar karşı gittL 
Ordunun her türlü gereçlerini, erzakını temin ettiler. Moğul çeri·
leri/ durmadan konup göçerek (Aksaray) a yöneldiler. Pervane Mui
nüddin, moğulların Aksaray'a yetişmelerinden daha önce Konya'! 
daki vezir Fahrüddin Ali'ye gizlice haberciler gönderdi. Onu, Sul
ian RüluııÜddin tarafına çekmek istiyordu. Aralarındaki anlaşma-· 
ya göre vezi:rlik yine Fahrüddin Ali'de kalacaktı. Bu teklif ve söz
leşme ona da uygun göründü. Memleketin yarı parçası üzerinde 
vezi:rlik yapmaktansa bütün Selçuk diyarında hüküm sürmek daha 
hoşuna gidiyordu. 

Sultan İzzüddm, aleyhiıide çevrilen fırudıklardan, gizli tu-
zaklardan haheıısizdi. Moğul ordus~ (Rüknüddin) ile heraber Ak· 
saray'a yetişti. İzzüdd~n'e, Sahip Faihrüddinı Ali'yi, Aksaray'da bu-
lunan Sultan Rüknüddin katına elçi olarak göndermeBini tavsiye 
ettiler- Devletin direği olan hu adamın fikir ve tedhirinden Sultan 
İzzüddin'in dışarı çıkmıyacağını, eğer iş fena bir ç1ğıra girerse ha
ı-ış yolu ile önüne geçilehileceğinıi unınıuşlardı. Uygunsuz bir netice· 
hasil olursa Sahip Fahrüddin'in vücudu daha tehlikeli bir akıhete 

/ meydan vermiyecekti. 

İzziddün hu umutlarla veziri Fahrüddin'i Aksaray'a gönderdi .. 
Bu vasıta ile de kendi hareketlerindeki yolsuzluğun tesirlerini azal
tacağını, durumunu düzeltehileceğini umuyordu. Şu fıkra,, İz-· 
züddin'in hallerine pek uygun düştüğünden burada söylemeden ge· 
çemiyeceğiz: 

Günün birinde dolandırıcının biri kilisede papazın yanına sığı
ni.r. Kendisini papazla aynı din ve mezhepte imiş gibi gösterir. 
Perhİz günlerinde, ihadette, başlıca hıristiyanlık gidiş1erinde ondan 
ayrilmaz. Keşişin hizmetinde o derece ileri gider ki nihayet onu, 
samirniyetine tamamen inandıtır. Papas her gün misafirinin yiye· 
cegını, ıçecegını verir. Kilise işlerinden hiç bir şeyi ondan gizle
mez olur. Fakat kallaş misafir bir gü~ fırsatını yakalar. KilisenİE 
altın haçını aşırır. Ertesi gün artık yoluna devam etmek Üzere 
papazdan ayrılacağını söyliyerek izin ister. Papaz misafirini yolcu 
ederken hıristiyanlık adeti üzere misafirine dua eder. Haç yolda~ın 
olsun! 
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Salibe son dere-ce 'inanı olan keşişin bu duası üzerine misafir 
":Cevap verir: Papaz dendi, duan kabul olundu, zaten hac hana vol· 

3 • 

naş olacaktır!.. 

Sarhip Fahrüddin Ali de bu ıelçilik -işinde kiliseden haçı aşıran 
-misafir, yahut kardeşi (Bünyamin) in buğday çuvalma ölçeği sak
'Iattırıp da giderken yakalattıran (Y mmf Peygamber) gibi hareket 
"~etti. Ah ar aY' a vardığı vakit makamı hazırlanmış, maksadı yeri.nj 
-bulmuş, memleketin, bütün bölgelerinde vezirHk hükmünü .yürüt· 
rnek üzere Su1tim Rüknüddin ile yaptığı sözleŞme gereğinc~ i~ 

-başlaııııştı. 

Öte tarafta Sıiltan "izzüddin her şeyde:Q- habersiz, Konya dışın· 
·daki (Ruzhe) salırasına saltanat çadırını kurdurmuş, vezir Fahrüd
din'den gelecek hayırlı havadisleri sayıklıyor, onu· karşılamağa 
'lıazırlanıyordu. Halbuki o ,gaflet uykusu içiıı<{e yüzbin keskin kılıç 
'kınmdan sıyrılmış, pusnda beklemekte idi. 

İşte hu durum iÇinde Alıncak Noyiıi ile Su1tan Rüknüddin, 
·devlet emirleri, h u arada Pervane Muinüddin bir gece baskını ha
-linde AksaraY'dan yürümüş, sabaha karşı {Obruk) karvansarayına 
·yetişmişlerdi. 

Meseleyi gizlice haber alan İzzüddin, tatar askeri korkusundan 
·peri<Jan hir •halde gece yarısı sularında (İstanbul) tarafına yollan
' dr. Hazinesinden acele ile alabildiği bazı mücevherat ile yükte ha
'fif pahada ağır eşy~yı hayvanlara yükJeterek karşı durmak müm
kün olmıyan ·}ı allerde kaçmak yaraşır sözü gereğince acele uzak-
laştı. Emir Ahır (Melik Muzafferüddin U~urlu) - hassa kölelerin
•den (Hüsamüd'din), (Hacı Baba) ve başkaca emirler aralarında yap
tıkları sözleşme ile sultanın karvanına kar:ı-ştılar. Gecenin karanlık 
perdeleri çekilmeğe, sabah güneşi ışıklarını ci:hanın her tarafına 
saçmağa başladığı ~ırada moğul leşkeri Sultan çadırının kurulu ol-

""lluğu yere geldiler. Saltanat otağından başka·- öteki çadırları da 
-bomhos buldular- Kalabalık bir asker, İzzüd-din'i takibe koyuldv. 

, "' 
Fakat Sulta'nm geçtiği kayalık (Alaiye) yollarında hiç hir ize -ra!!t-
lamadılar. İzzüddin, sağ esen (İstanbul) a yetişti. Rum Kayseri 

-onu karşıladı. Saygı ve sevgi gösterdi. Oğlu (Gıyasüddin Mes'.iid} 
ve öteki şehzadelerle birlikte şahlara yaraşan bir konağa indirdi. 
Her birinin ihtiyaçlarına göre gerekli olan şeyleri hazırlattı: Sal-
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tan İzzüddin, İstanbul' da he: tehlikeden uzak güvenlik ve rahatlılL 
· içinde yaşamağa ha~ladı. 

Sultan Rüknüddin Kılİç Arslan IV tek başına 

Selçuk tahtında 

Rükn,i;iddin Kılıç Arslan IV o yıl tek başına Selçuk tahtınaı 
oturdu. Pıldişahlara mahsus beş nöbet vurdular. Cülus ve fetih miij-

. delerini taşıyan fermanlar yazıldı. Bu gibi i~lerde hecerikli ulak
lada bütün bölgelere gönderild. Bu töreııler yap!,ldıktan sonra, 
.':Miisliini~nve Moğul:'.askerlb-i saltanat alayı ile birlikte Uç vilayet
lerine yürüdüler. İstanbul sınırlarına kadar hütün vilayet ve ~e
hirleri asi ve ,azgın Türklerden ( *) temizlediler. Bu Türklerin ha~-
buğları olan (Muhammed hey) ile (İlyas hey), (Sal ur hey) ve baş-· 
kaca fitne elebaşılarının hepsi yakalandı. Pervane Muinüddin gü
~el tedbirleriyle vilayetlerin idaresini eline aldı. (Antalya) ve· 
(Alaiye) de emniyetli kale muhafızları tayin edildi. Uç tarafları-· 

. nın işleri yoluna konulduktan ve Türklerin isyanı gailesi yatıştı- · 

rıldıktan sonra Konya'ya d9niildü. 

Karaman oğullan isyammn hastınlması 

- O sırada ha-ş gÖsteren hadiselerin en önemlisi, (Ermenak) bey· · 

l~ı;iyle . .:;rüı;-k,l:eri:Wn (Karamaıı), (Zeynülhaç) ve {Buıısuz) un ayak
lallarak,.20;00o zırhlı süva~i ile ve (Sulta~ İzzüddin), i tekrar taht&;: 

çıkarmak sevdasİyle Kanya'ya yürümeleridir. Moğul. o~dularının 
o günlerde kışlak ve yayiaklarda dağınık hir durumda hulunmala

rın! fı~·sat h ilen h u asilerin kafalarında Künya'yı fethetmek sev da-· 
sı yer'l~şmişti. · 

Sultan Rüknüddiiı'in askeriyle birlikte orada; bulunan Mui--
nüddin Pervan~ bunlarla karşılaştı. (Giivele) kale,si ovalarında mu· · 

(*) Buradaki· (Türk) taıbirinin hangi manada kuU::r:ıldığı, serimi
:;ı,in birin'Ci .sayrsını teşkil eden "İlmi Bibi» Lrcümesinde:d iıotlarla izah_ 
edilmiş olduğundan tekrara lüzum görm~dik. Müi<erçim~ 



],harebeye/ tutuştular. Türk beyleri. çetin bir mukavemet gösterdi. 
Her iki taraf kuvvetleri arasında kanlı bir çarpışma oldu. En 110-

nunda Türkler bozguna uğradılar. «Cemiyetleri dağılınca arkala
rını çevirdiler» nüktesi bunlarını halin>t; uygun düşmllştü. Her ne 

. kadar Sultan Rüknüddin kuvvetleri asilere göre daha az ve dii§-
?.manı yenmek hususundaki umutları sönüktü- Fakat· Allah'ın tak
,,diri ve imdada yetişen meleklerinin yardınıiyle sultan ordusu Ü&t.Üil 
geldi. Asilerin tali'leri karardı. Beylerinden (Zeynülıhac) ile (Buıı

'·'IIUZ) esir edildiler. 

«Tanrı. dilediği viildı tıfiık bir. z.üm.rey(iistünı kuvvetlerf;) galip , 
. kılar. Allah sahredenlerle beraberdi. Ayeb Zeynülhac' ve Buıı-
. suz'u halkın işkence ve hakaretine. uğratmak maksadiyle Konya 
··çarşılarında, pazarlarda dolaştırdılar; Ahali Üzerlerine saldırarak 
hoyunlarma .sille.;ler, t;pkatlar vurdul,ar. Bir kaç gÜn sonra da Konya 
iç kalesinin kapısı önünde dar ağacına çektiler. Okçular, saray:ıa 

. burçlarından ok atarak cesetlerine nişan aldılar. 

Bu çetin hadisenin kolaylıkla sona erdiğini· müjdeleyen fetilt
. namelerle bu hususta yazılan ferman ye menşurlar enıniyetli ulak.
.lar eliyle vilayetlere gönderildi. 

Devlet büyüklerinin başlarına gelen felaket 

Bu isyan dolayısiyle baş gösteren hadiseleri şöyle anlatırlar: 

Guya Türklerin ayaklanıması, devlet büyüklerindell bir zümre 
. tarafından yazılan bir mektupla yapılmış olan gizli teşviklerin ne
ticesiydi. Diyanet ve takvasiyle sayılı büyüklerden ve waliye işle· 

dnde eşsiz bir başarıcı olan Müstevfi (Ne.cibüddin), dünya büyü~-
' lerinin en ileri gelen simalarından Müşrifülmülk (Abdülhamid oğ-

lu Kıvanıüddin), her ilirnde Üstad ve her fazilette zamane bilgili" 
. lerine örnek olan Kadı Leşker, sultanın öfkesine uğradılar. İusaf
. s ız zamane bunların yıldızlarını kar arttı. · Bir~r birer keskin kılıcr 
lardan ölüm zehı:ini içtiler. Mevki sevdasİyle başlarını fena rüz· 
garına kaptırdılar. Şairin dediği gibi: 
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EcelJ kılıcının yt!tbşemediği hangi· baş vardır? 
Hangi tendir ki ölüm ona kavuşmasın? 
Varlık sa;rayı çökmeğe '11U11ıkiım bir harabedir. 
Düııyoxl:cphangi ayak vardır ki bir gün irkilme.~in? 

Bazı temiz yürekli, sözüne inanılır kimselerden işitiltiğine gö
~· bir kaç gece üst Üste bu ölülerin mezarları Üzerine nur doğnıuş
't:ur Yine (Zeynülhac) ı rüyalarında gören bazı iyi halli kimseler, 
-onu Cennet bahçelerinde, yüce saraylar içinde, şahane elbiseler gi· 
yinmiş olduğu halde makamında otururken görmüşler. Bu kadar 
açık olan isyanına, serkeşliklerine karşı bu ~ertıebelere nasıl yük.· 
18eldiğiui kendisinden sormuşlar. Şu cevabı vermiş: 

Bana yapılan hakaretler ,vurulan tokatlar Allah'a güç. geldiji 
<için beni yarlığadı ve rahmetine kavuşturdu.· 

O çağlarda ·emirlere tevcih !edilen yeni mansıplar 

İsabetli fikirleri ve sağlam iradesiyle devlet büyüklerinin Ö~· 
<deri olan '(Tacüddin Miitez) ki ~emleket işlerini düzenlemek Te 

"Vergileri toplamak hususunda İlhan' dan yarlığlar almış, onun ve
mliği mertebesine erişmi~ bir zat idi. Anadolu kesimleriyle gerek 
:eultanlar:pı ve gerekse miras bırabadan ölmüıı olan (Baba Şem· 
-:eüdddin;) in borçlarını tahsile memur edilmitıti. \ (Kastamonu) n· 
:Jiyeti gelirleri, onun dirliğine bırakılmış, sonradan göst~diği lü· 
;sum üzerine (Aksaray) ve (Develü) vergileri de ilave olunarak bw 
·'),ölgeler kendiSine tahsiS edilmiştir. 

Tacüddin Miitez, vaktiyle (Sultan celaiüddin harzemşah) m 
-.ıezirliği derecesine yükselen ve sultan (Alaüddin Keykubad I) iıı 
'btma elçilikle gönderilmiş olan kadı (Mücirüddin Tahir) in oğlu 
.oPııası dolayısiyle İlhan katında yüce mevki tutmuş, yüksek him· 
"ttleti ve cömertliği ·ile herkesçe taninmıştı. M'emleket işlerini öte
ki Selçuk vezirleriyle birlikte çevirmeğe başladı • 

(Necibüddin) den boş kalan Müstevfilik vazifesine ilim ve ede-
1Jiyat alanında eşsiz bir sima olmakla beraber cömertliği, yüksek 
~yle bütün memlekette ün salmış fazilet erh.abından olan (Hü• 
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aeyin oğlu Mecdüddin Muhammed), müşriflik = Evkaf emirliğ:i;, 
mesnedine, zamane dahilerinin en erginlerinden (Emiriilhuccac oğ
lu Celalüddin Mahmud), beylerheyilik makamına yiğitlik ve cesa·> 
rette emsa~siz, asker sahibi heylerden (Hatirüddin oğlu Şerafüddm, 
Mes'iid) getirildi; Büyük vilayetlerden olan (Niğde} ve çevreleri 
Şerafüddin'e timar verildi. Uç vilayetleri emirliği sahip Fahrüd· 
din'in oğulları, yüz ve huy güzellikleriyle kendilerini sevdirmiş 
olan (Tacüddin Hüseyin) ile (Nusratüddin Hasan) 'h verildi; (Kü.o 
tahya), (Sandıklı), (Gurgurum), (Akşehir) tarafları gelirleri de
bunlara tahsis edildi. Salıiller emirliğine meşhur {Bahaüddin) hey 
tayin edildi. Saltanat naipliği, eskisi gibi (Eminüddin Mikail) de• 
kaldı. Memleket büyükleri· birbirlerine yardım ederek işleri dü· 
zenine koymağa çalıştılar. Bu hallerin cereyan ettiği sıralarda: 

ınemlekette yine büyük kargaşalıklar baş gösteriyordu. Kurulan ye
ni nizarn bu yüzden rüzgar karşısında yanan bir çıra gibi fazla ıı;ıık 

vermeden sönmeğe mahkum kaldı. Yine her taraftan fitneler kop·· 
muştu. (Ankara) ve (Çankırı) taraflarmda (Ali Bahadır) baş kal-
dırdı. Bir müddet o taraflarda karıı;ııklıklar çıkardL Nihayet 
uzun gürültü ve patırdılardan sonra bozguna uğradı. (Hurma oğ
lu) bir kaç glin, (Daniı;ımend) vilayetleri çevresini :ia{rtetti. (Kas· 
taınonu) taraflarında da fesat çıkardı, onun teşvikiyle Anadolu'ya 
aaldırmış olan Rum askerleri de ayrıca kargaşalığa sebep oldular. 
Emir Ahır (Esedüddin), (Salime) kalesine yerleı;ıti. (Aksaray) ve
çevresinde karışıklıklar baş gösterdi. Esedüddin'in çıkard~ğı_ fe
satve fitne tam altı ay sürdü. (Kırş~hir) emirliğinl (Nurüddfu 
Caca) ya vermişlerdi. Askeriyle Esedüddin'e karı;ıı gitti. Bir müd
ôet muhasaradan sonra emir> Ahır' ı kaleden dışarı attılar. Yanında
ki asilerle birlikte öldürdüler. 

Bu ayakla:Jmalar esnasında Sultan İzzüddin Keykavus (İstan· 
1 ' 
bul) da bulunuyordu. Yanındaki yoldaşlan sulta:nıı (Bizans) mem-
leketinin zaptma teşvik ettiler. Uğurlu Emir Ahır'ın tedhiriyle bir 
gün seyranda gizlice Rum Kayserini ansızın yakalamak için fırsat 
gi)zetliyecek, Kayser'in iı;ıini bitirdikten soııra da İstanhul'u ele ge
çireceklerdi. Bu, gerçi isabetli bir tedhir idi. Fakat Taıırı~nm· 
takdiri oniların tedhirine uygun düşmedi. ·Kurdukları plan aksine-

. döndü. Suya işlenmiş bir nakış veya kalhu.rla ölçülmüş rüzgar gibi 
hoşuna gitti. Aralarında . birisi bu pliinı açığa vurdu. «İki kişiyi: 
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;geçen her sır meydana çıkar» derler. • Rum )(ayseri, bu tuzağı ha
'her alınca sultan hakkın:da yaptığı ikramlardan, gösterdiği m.isa- . 
Jir severlikten pişman ~oldu. Bir kol asker göndererek sultanı ora
·daki kalelerden birisine hapsettirdi~ Beraberindeki adamlan öl
dürttü. Uğurlu Emir Ahır (Ayasofya )kilisesine kaçmış, oraya ll· 

jınmı~tı. Bu kiliseye kaçan günahkarlar ölümden kurtulurdu. Emir 
·Ahır, her ne kadar hayatını kurtarahilmiş ise de iki gözüne mil çe
lcilmek suretiyle yine cezasını çeknıi~, sultanın geri kalan adaıniarı 
.da hapse atılm~tır. 

Sultan İzzüddin'in Kınm'a gitmesi 

Bu hadiseden bir müddet sonra (Berkehan} ın hatunu olan, 
:Sultan İzzüddin'in halası ye~enini firenkler elinden kurtarmak: 
için ham teşvik etti. Berkehan, vaktiyle Anadolu'ya elçilikle gön· 
deriimiş olan ordu emirlerinden (Kutluğ) u bir kaç bin süvarİ ile 
Sultanı kurtarınağa memur etti. Kutluğ, tecrii'heli, yiğit bir k .. 
mandaudı. Deniz yolUDJdan gemilerle ,geçti. Hiç kimsenin haberi 
olmadığı bir zamanda ansızın İstanbul kıyılarına çıkarak 'Sultanm 
;mahpus bulunduğu kaleye yürüdü; İzzüddin'i, kale thalkından iste
di. Muhafızlar bu isteği yerine geti~meğe yanaşmadıklarından Kut· 
Juğ, her tarafa sarkıntılık yapmağa, yakıp yıkma.ğa, meyva ağaçla
rını kestirmeye başladı. Kale halkı, nihayet yapılan büyük ölçü
•deki zararları önlemek için Sultanı bütün arkada§la~iyle ·birlikte 
'Salıverineğe ·razı oldular. Kutluğ 'Melik bundan sonra öteki mah· 
ptisların buluhduk.~arı yerlere gitti; hepsini ktirtardı. Bütün bu 
-cemaatı askeriyle geçtiği deniz yolundan tekrar (Kırım) toprakla· 
Tma götürdii':' 

İzzüddin, Kırım'a ayak basınca, derhal {Berkehan) ın katına 
yollandı. Çok şefkatli ve cömert rulılu bir hükümdar olan Berke
Jıan, Sultan İzzüddin Kırım'a gelir gelmez kendisine büyük bir or
·du ve büyük müıhinımat vererek Konya'ya göndermek niyeti~de 
idi. . Halbuki İzzüddin, Han'ın yanına varmak için yola çıkacağı 
eSirada talihin uğursuz bir darbesi ümit kandilini söndürmüş, attığı 
'taş yerini hulmamıştır. Herkehan bu aralık dünyadan göçmüş ol- · 
.duğuvdan Sultanın da bütün hayalleri suya düşmüştür. 
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Kırım beyleri, Sultan İzzüddiıi'in memleketlerine ayak b~ · 
' basmaz, Han'ın ölmesini onun uğursuzluğuna yordular, geldiği yol-

dan geri çevirdiler. Sinop'un tam karşısında bulunanı bir kıyı şeh
.rinde oğullariyle beraber yerleşmesini ve o çevreye ait gelirle.rin dc
geçim masrafı için kendisine tahsis edilmesini münasip gördüler. 
İzzüdôin, kendisine verilen bu mevkide yerleşerek iradiyle geçin
rneğe başladı. 

Öte tarafta hüütn emir ve nehiy ve saltanat türeleri eski Selçuk: 
sultanlarının usul ve adetleri gereğince (Rüknüddin Kılıç Arslan) 
da kaarr kıldı. Devlet erkanı da makamlarmda yerleşti1er~ 

663 = 1246 yılı başlangıcına kadar işler bu hal üzere devamı 
etti. Bu yıl içinde İHıan (Hülagii) (Merağa) şehrinde kışlakta idi
O da devranın devrimlerinden yakayı kurtaramadı. 

Hülagu'nun ölümü ' 

Cihangirlikte, hükümdarlıkta tam bir istiklal sahibi olm~ 
'dört ~ucağın sultan ve melikleri başlarını onun buyruğu altına kor
muşlardı. Ecel yakasına yapıştı. Zeval ve noksan tozları onun ı: ... 
malinin çehresini de kapladı. Ayağını ölüm yolıma bastı. ~ 

" padişahlaığını başkalarına bıraktı.. Ölümü için Farsça söylenilea 
. manzum bir tarihte şöyle deniliyor: 

dlülagii, kışın (Merağa) da bulunduğu bir sırada ezeli takdb
onun da nöbetinıi çaldı. Hicret yılinın 663' çe eriştiği Rihiüt•ifili
ayının 19 uncu Cuma günü öldü.:. 

Sultan Melikşah'm Hülagii hakkıılda söylediği farsça kıt'a a 
§11 mealdedir : 

cCihangir kılıcını, kaleler açan gurzum sayesinde bedenilııı 

re'y ve. fikre tabi olduğu gibi cihanı da benim irademe baş egdi~' ft 
eliınİ göstermekle nice kaleler fethettim, bi:r ayağıını oynatmııklib. 
çok hisarlar açtım. Ecel haskın yapınca hiç birisinıin faydası oJiıut.. 
dı. Ebedi varlık Tanrı'ya malısus olan varlıktır; Mülk, Tanrı :rıt• 
küdür.:. 
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(Abaka) Han'ın İlhanlık talıtma çılmasi 
, 'Ve padiş~hlık nöbeti 

Hülagô'nun hükümdarlık nöbeti sona erdikten eonra meml• 
ket padişahhğı (~haka) Han~a ulaştı.·. Ahaka, öyle adfıletli bir pa
di~ah. oldu ki zamanında hiç bir kul dijşman korkusu çekmedi. 
663 yılında menıleket tahtı onun devlet ve adaletiyle hezendi. Dört 
bucaktaki zamane sultanlan onun buyruğuna ha~ eğdi. Onun güzel 
huylarını taklide Özendi. 

Ahaka Han, cihangirlik satvetiyle dünyanın gerdenini itaat 
boyunduruğu altına almış, 1 menılekette adfılet temellerini kurmak
ta, güveni korumakta her gün yeni bir gayret göstermiştir. Kudteı 
ve heyhetinden dünyanını dôrt hucağı kendisiyle sulh ve selama 
içinde yaşamak yolunu tuttu. Onillı günlerinde memleketin hali 
öyle bir düzene girmişti ki her tarafta ser~e, doğanın .gözünde ,... 
va kurar, güvercin kartalla, kurt kuzu ile birlikte yaşar, çalı kllfll 
yurvasııida bekçilik yapar, doğan, süğlünün yuvasını kurardı. Yme 
onun günlerinde vuk.~at hahel"cileri hadiselem dilini mühürlemit, 
rikıalann kapılannı kapamış, h~ kimse azgınlık ve düşmanlık. y• 
luna ayak hasmaya cesaret gösterememiştir. Bir tair diyor ki: 

<Dünya, kılıçiann bağını çözmüş, zamane l:emanın gerdenia
den kirişi tutmuş, zulmün ciğerlerine kederinden kan oturmU§. adi.· 
letin ağzı, tebessümden gül gibi a~ılmıştır ... :. 

Bu güvenli ve düzenli gidi~in temaşasiyle cihan alim ve ,air. 
Jerinin dilleri onu övnıekle meşgul olmuştur. Başka bir şair §Öyle 
diyor: 

<Padişahlık Ahaka Han'a yaraşır. Şahlık tahtı onıa vergidd.. 
Büyük menıleket alanı, ayın bulunduğu en yüce merteheden tutllli 

da balıkların yaşadığı en engin yerlere kadar ona layıktır. Doc-- · 
da, hatıda onun kapısından ancak adalet beklenir. Sanki yedi :hı
leğin alanı Ahaka Han'ın dergahıdır. Ey bahtı kara kıskanç; t._ 
rar söylüyorum. Padişahlık Ahaka Han'a yaraşır ... :. 

Derler ki : Adaleti öyle Mr dereceyi bulmuştu ki (Erran) .. 
yarında bir koyun gashettiği anlaşılan bir hinhaııının dört parta · 
edilmesini buyunnuştu. Bu münasehetle bir oair: 



Zalim artık şer -işlemiyecek~ görUp . geçird.iği.n şeyler, bir daha 
tekrar etmiyecek. Böyle bir ~Inn misafiri olduktan sonra hiç bir 
kapıya anahtar uydurnlanıaz. Halktan hiç hir ferdin nerkis dar
ltesinden başka bir şeyi~ gözü y~arnııyacaktır. Bundan daha gü
ıııel memleket, bundan daha .iyi şah olamaz .... ~ 

V ezir (Şemsüddin Cüveyni) Ahaka Han'ın günlerinde de yine 
tivan veziri oldu. Ktibette, helagatte, idare ve siyasette bu derece 
eşsiz kamil ve bilgin bir vezir hiç bir cihangirin zamanmda yetiş
niemiş, her türlü faziletleri, nefsinde toplamış böyle bir şahsiyet 
hiç bir çağda vezirlik makamını şereflendirmemiştir. Dilek sahip
leri için bütün kapıları açık. tuttu. Güya onun aleme can· bağış
la.yan nefesi, sa·ha rüzgarı gibi estiği yerlere hayat serperdi. 

Memlekette herkesin tahammül haddini aşan ağır vergi ve tek· 
lif yüklerini halkın takatı derecesine indirdi. V ezirliği devam et
tiği mü·ddetÇe hiç kimse vergi ve salmalar yüzünden sıkıntı çek· 
medi. Misk kokulu kaleminden beyaz kafur renkli kağıt üzerine 
danılayan nefis . ve helagatlı yazılarında sanki Hazreti Musa'nın 
yüz binlerce siyah mücev;her saçan müciz~li beyaz eli görünürdü. 
Yazıları, dünyanın dört bm~ağını dolaşır, gül demetleri gi~i elden 
ele gezerdi. Zamanenin fazılları onu ıaklide özenirlerdi. Nisan 
hulutlariyle sabah rüzgarlarının solgun gönüllere ölçüsüz bir taze· 
lik ve ölgün aleme yeni bir hayat bağışladığı ve «Tanrı'nın yüce 
rahmetlerinin ölü dünyayı tekrar nasıl dirilttiğini seyret. Ayet» 
hitabının yükseldiği bu bahar çağlarmda fidanlar ağaçlanmağa, 
yapraklar· açılıp serpilmeğe, güller güzelierin ge:rdenlerinıi öpmeğe, 
menekşeler demet . demet derilmeğe, her canlı mahlfik kendi eşiyle 
ıweyrana çıkmağa, kuşlar uçu~ zevkini tatmağa ha~lamış, aşıklar ise 
sevgilileriyle baş başa gelmişti. 

Sahip Şenısjiddin, · vezirliği .günlerinde ayağım iyilik yoluna 
i.yle sağlam hru>mış ve memleketin temellerini öyle kuvvetli bir şe~ 
kilde yeniden kurmuştur ki, bütüıi işler artık kanun ve adalet. dai. 
resinde yürürneğe haşlamı~tır. Büyüklük. ve §Crefinı en yüce mer
tebesi onun zamanında görülmüştür. Buyrukları, memleket· için· 
de mukadderatın fermanları gibi yürüdü. Zapıane alimleri ,edip 
Te şairleri onun methini göklere çıkardılar. Hakkında söylenilen 
J.ir şiirde : 
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«Sen hüküm tahtinda oturduğun müddetçe zulınün, haksıZh
ğın ellerini hağladın, sana (İlyas) desem ondan· daha yiikseksii. 
(Hızır) desem yeryüzündesin.» 

Akıllı-ve ıe~rüheli kimseler demi~lerdir ki: 

«Din işlerini örfi ve nizami mevzuatı akıl terazisine vurmayaıı. 
sözlerinde doğruluktan ayrıhnayan, hareketlerinde iridalden uzak
laşmayan vezirlerin buyrukları daima itaatle kar~ılanır, her i~te 

müsavat yolu tayin edilmiş olur. noğruluk üzerine kurulmaya• 
temellerde sağlamlık olmaz. Doğruluğa dayanmayan hareketlerin 
ve s?zlerin neticesi hiçtir. Halkın gönülleri hükümdarların haa
nelerdir. Onlara ne sakl.amışlarsa onu bulurlar ... » 

Yine halısimize dönüyoruz. 

Sultan Rüknüddih9n ahlak ve sedyesi 

Sultari Rillrnüddin Kılıç Arslan yakışıklı, yiğit bit' padişah idi. 
Orta boylu idi. Atma bindiği zaman iniş ve yokuş bilmeyen ce
saretli bir süvari idi. Fakat ·zekası keskin bir insan değildi. Biııi

ciliği o derecede idi ki; Aksaray kasrının onbeş hasarnaklı dik mer
diveıılerihi at, üstünde çıkar ve inerdi. Bu. cesaretinden başına bir 
kaza gelmemesi için kendisini kaç defa menettile:rse de dinlemeoll

di. 

Bu yıl içmde Pervane (Muinü<!din Süleyman) (Sinop) fethi 
1için (Niksar )ve (Samsun) taraflarmda asker toplamakla uğraşmak
ta idi. Sultan, kendi havasında işret ve eğlenee · alemlerine dalmı@. 

o zevk ve sefahat hayatının gurnni ve bazı soysuz, maiyet kullan~ 
nın teı,ıvikleriyle bir takım emirleri ortadan kaldırmaya niyyet et
mişti. Bu hareketleriud~n dolayı devlet büyüklerinin yüreklerinde 
sıkıntılar belirmeğe başladı. Rüknüddin, kardeŞi Sultan İzzüd
din'in: dayısı olup vaktiyle hapsedildiği, {Burdur) kalesini idaresi 
altmda bulunduran Rum (Kirhan~) nin güya kendi aleyhinde bazı_ 
yolsuz sözler sarletmi§ olmas:ı:i:n. bahane ederek bu hainin öldürül
mesini ve cesedinin köpeklere yedirihnesini eınretti. Halbuki bu 
adamın kızı (Sahip Fahriiddin AH) nin oğlu (Tacüddin Hüseyin) 

beyin nikahlısı idi. 
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Sahip Fahrüddin ile o~arı ADilZin haber· aldıkları bu ·teşeb-
Lüe üzerine korku ve tereddüt içinde kaldılar. Sultan, o sırada Sa
hip Fahrüddin'e de kızmış, sert ve şidd~tli tehditlerde bulunmuştu. 
Memleketin asker sahibi beylerinde~ (Hatir oğlu Şeref) e de bir kaç 
mesele dolayısiyle son derece öfkelenmiş, yine vezir Fahrüddin'in 
araya girmesiyle yirmi bin altın ödeyerek uyuşmuşlardı. 

Rüknüddin, bir taraftan da Selçuk diyarı vel'!gi ve kesimlerini 
isternek üzere Konya,_'ya gelmiş olan (Tacüddin Miitez) e karşı sık 
iıık kafa tutmak, söğüp saymak suretiyle onu da gücendirmiş, mem-_ 
leket büyüklerinden hemen hepsini birer vesiyle ile kırnıı~tı. Sul
tanın öfkesine uğrayan bu adamlar birer behane ile Konya'dan ar, 
rılar.ak (Aksaray) da (Tacüddin Miitez) in etrafında toplandılar. 
Olup biten şeyler hakkında Pervaneye gizlice haber yolladılar. (Si
nop) fethi dolayısiyle sultaııla ügilenmemiş olan (Muinüddin) • 
•aray mensupları tarafından kurnl~n pUmları aıılatarak onu da 
(Rüknüddin) in aleyilıine çevinneğe ve o telkinİerin te'siri altıncia 
Sinop'u geri almak sevdasından vaz geçerek kendileriyle el birliji 
yapınağa te~ ettiler. Fakat Pervane daha önce bu fethin tedbir
lerini almakla meşgul oldu. 

Sinop'un tekrar fethi 

Sinop yarısı karada ve yarısı denize ·doğrn UZ8Illlllf müatalıt
kem bir şelhirdir. Gemilerin sığınınasma mahsus bir de linıanı ~· 
dır. Pervane (Niksar) ve (Danişmend) vilayetleri askerlerindea 
taim teçlıiiatlı 4000 kişilik bir süvarİ kuvvetiyle bu şehrin kaleeiııi 
'Je'Vİrdİ. (Canit) tekfuru bir çok firenk askerini bu şehrin müdafaa~ 
iruıa göndermişti, kalenin muhafızı olan Sanısun emirlerindea 
(Gaydan) uzun müddet dayandı. Bu muharehe ve muhasaralar sı
i'uınıda her iki taraftan bir çok esker öldü. Kara tarafından veh
lin zaptma çare bulamayan Pervane, nihayet bir çok gemiler yap
llararak deniz tarafından hücuma geçmiş, !bin kişilik kuvvetli hk 
kniz askeriyle Sinop'un zaptma muvaffak olmuştur. · 

Müslümanlara büyük bir zafer şerefi kazandıran bu fet!hin ba
.. rılması Pervane Muinüddin'e nasip olmuştur; Kalenin muhafızi 
(Gaydan) kafiderden büyük bir cemaa.tla birlikte k~kin kılıçların 
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lılfWJ.Ila uğradı. Kiliaeye tcnihni' olan iaeeeidler, ıebar .U:i hil
line getirildi. · 

Muinüd'din, Sinop kaleeinin ekeikliklerini tamaınh,.arak dalaıa 
.ağlam bir hale getirdi. İncil okunan yerlerde Kur'an :nıefhaları, 
.usturulan çan gürültülerinin yerine Müalümanlıpn yükaek mana- . 
..ını terennüm eden ezan eealeri çınladı. Pervane, kazandıfı bii
)iik. zafere kaıışı Sultan Rükniilddin ıarafmdaa takdir edildi Gü· 
Yenlik içinde Konya'ya gelmesi için Sinop'1111 kendisine ıe:ralik edil
tiğini 'bildiren menşurlar gönderildi. Aııırı dereeede te~ühlere. 
lltifatlara uğradı. Fakat içinde yerl~ıııiş olaıt kırpnhk bir türiii 
~edi. Kırık gönüller kolay kolay onarılmu. 

Hulasa korkulan ııeyler old&. 15.ıtaıala a:raın .atıbmt olan öte
Jııi. emirlerle Pervane, Rüknüddin'i ortadan kaldırıliak için illianlık 
katından yarlığ a]ıdılar. Öte tarafta kendi zevk Te telnet havası 
ioindeki yaşayışma d~am eden Rüknüddin, 'her §eJ!cleıı habersiz 
4~anlarınm kurdukları dolaptan gafil idi. · 

Derler ki: Hükümdar hakkın ,gölgesi•dir. Her mazluıa ona aı
juıır. Fakat gerektir ki daima uyanık. olsun. Adalet Ye ihsan yo
.ltmda yürüsün .. Önderlikte doğruluk fartlarına '8Ö:Je dnransm. Tan
wya kulluk rhususunda ihmal g&termesin ki halk da oııa sevgi TS 

sa.ygıları borç bilsin, buyruğuna ha~ eğsin. 

«Şahlar için tatlı uyku gerekmez, Şah uykuya varm4a fitne 
-.e fesat uyanır.» Hazreti Ömer baymmllflur ki: 

Tann'ya kulluk vazifesini yerine getirmi~ olmak için bana it• 
at gösteriniz. Eğer ben Allah'a asi olmsam hana itaat r:rekmez. 

Büyük bilginlerden biri; ~:r akıllı insan ·Meıa Tanrı'ına buym"' 
tiluğu şeyleri yap; &enin için hayırlı hildiğin teyleri ha~alan içm 
ııie iste; Allah bir gün eenden heeap eoracakıır. Sana eu.ltanm huy• 
wuklarını yerine getirmek gerektir. Diyor. 

DeTlet erkanı, enltana kar§J her :ae bdar Jiiıtdeıı dQıft afbriindi
Jııne de· arkadan .gisliden pliye ieeat JQhma eaptılu. Gbiii pufıo 
...._ kcDditi ... aau~a olu yalaı~ti ada ,ı:Ji .-...u.-. 



Rüknüddin, gerçi padişahlık ve gaza bayrağını sernalara yük· 
seltıniş bir hükümdar ve Selçuk oğullarının ileri gelen sultaııların· 
dandı. Fakat gaflet onun gözlerini bürüınüş, düşman, arkasın· 

d~ ·hiyle tuzaklarını knrınnş, mukadderat, ona felaketi hazırla
-.ı~tı· Şair der ki : 

«Düşmanın hamlesini savmak için kalkana güvenme; ok ci· 

ğere saplandıktan sonra kalkan tutmanın ne faydası olur?» 

Muinüdıdin Süleyman, · Sinop fethini başardıktan ve (Daniş
mendiye) vilayetinde sultanııı yarlığını aldıktan sonra (Kırşehir) 

yaylağmda bulunan tiimen bylerinden (Nabşi) Noyinin yanına 
gitti. Onu Moğul askeriyle (Aksaray) a gönderİneğe te~vik etti. 
Nabşi Noyinin Anadolu i~lerini düzene koymak üzere Uç tarafları· 
•• yollanmış olmasma rağmen bir çok elçiler, sultanı Noyinin is
.tikbaline göndermek için davet ediyorlardı. 

Rüknüddin bu istikhal töreninde hazır bulunmak üzer~ Kon· 
J'a'dan (Aksaray) a geldi. Halbuki (Nab~i), {Eyüphisar) vilayetine 

ul;ışmıştı. Sultan, Aksaray'dan EKırşelıir) e geçti. Nahşi .ile görüş· 
:meden önce Pervane yetişti. Sultanla aralarmda gürültülü bir çe
kişme başladı. Pervane, Rüknüddin'in yüzüne karşı pervasızca 

·~~ert Te kaba sözler söyledi. Rüknüddin bu halden son derece hay· 
zet ve tessür gösterdi. Pervane'ye, sen serhoş musun, yoksa esrar 

aı içtin '? diye sordu. Pervane cevap verdi : 

Evet, senin uygnnsuz hareketlerin beni hem serho~a, hem d~ 

esrar içmişe dönderdi. Seni (Burdur) kalesindeki hapisten ben 

kurtardım. Saltanatının düz~ni benim tedbirlerimle ·yoluna girdi. 

Allah'ın takdh·inden sonra benim de bu işe vasıta olmak suretiyle 

yaptığım hizmetlerin hakkını iyi tanıdın! ... 

Rüknüddin, (Nabşi) ile görii~tükten sonra Aksar~y•daki kasrı

:Jla döndl:i. Sahi~ Falırüddin Ali de sultanla birlikte gitrneğe mec

bur kaldı. Pervane, (Nabşi) ile heraber şehir dışında (Kulkul su

yu) salırasına indi. 

Ertesi günıü · cihana ilk ışıklanın saçan gün~, henüz baıpııı 

ulknn perdesi arkasından ~IU'Ulamıştı ki kaza ve kader, felaket 
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pususunu kurmuş, (Nah~?i) nin adamları sultanı Pervane Ml.Jinii4l
din'in toylliıa = ;ıiyafetine çağırmak he~~ane,siyle saltanat dergahııt

da göriinmüşlerdi. Sahip Fahrüddin ve· emirler; . Pervane taraflll

dim (Nahşi) nin şerefine tertip edilen .bu, toyda hazır bulunmasım 

sultana tavsiye ettiler. Rüknü'lldin de Noyinin gönlünü ho~ etmek 

düşüncesiyle bu-davette hazır bulunmak Üzere yola çıktı. Kaza Te 

kadar h,ahercileti her ne kadar onun kulaklanna bir tıeyler fısıldau 

ınakta, ayağı ile uçuruma gitmekte olduğunu ·gÖsteren bazı ali

metler 'belirmekte ise de gaflet perdesi onun akıl gözünü kapatmı§

tı: Kendisine oraya gitmemesi hususunda yapılan gizli nasihatlarm 

kulak vermedi. Söylenen sözlere karşı; Ben öğüt dinlemem, di- ' 

yordu. Bu çetin durum içinde (Nahşi) nin eğlence derneğinin kW

ruhıw~ a:Juğu çadıra indi .. Şarap kadehlerinin sık sık dolaşması 

sultanm başın~ döndürnıüş, kendinden geçecek derecede mestet

mişti. Bir aralık şarap hardağına konulan zehri de içti. ·Bu ecel 

kasesinin verdiği ıztırap/üzerine hemen şehre dönmek istediyse de 

bırakmadılar. Bütün gece orada alıkoydular. Nihayet bu çadırd2 

. ömrünJn son nefesini verdi. 

Sabah olunca teşrifatÇılar ve ulaklar, giiya sultan~ çok şarap 

içmekten hastalanarak öldüğünü yaydılar. Şehre getirmek üzere 

mahfa yaptırdılar. Konya'ya yollandılar. İşte kaza ve. karlerin 

'buyruğu, Rüknüddin'in hayat sahilesini kapam.<ş, ancak kendisine 

mukadder bulunan müddet kadar saltanat sürehilmiştir. 

Büyük küçük her sınıf halk sultanııı bu a·cıklı ölümünden duy~ 

muş oldukları derin teessürleri açığa vurmak. cesaretini hile göstere~ 

mediler. Müellif (Konya Aksar~y'lı Keriı:nüddin Mahmud) hu acı 

hadiseyi şu mealdeki farsça şiiriyle terennüm ediyor: 

«Halk, göz yaşlarını içinde saJPayan sedef gibi gizli gizli inle

di. Cihamn gözü karardı, ufuklar, kan ağladi. Kaza çadırında ecel 

onun eteğine yapı~tı. Bilmem ki cihandan el çekmiş olanlar için ne 

diye ağlarlar? .. » 
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Suttaa O.,asiddia Keıltlla'e'f' m • 
talıtatA-••-

:Babaeı ltiikııiiddi• Kılıı: Anılaa lT öldürülıdükten eon:N .._.. 
TaB.e lluiaiiddin, De"Ylet büyükleri Te emirlerden kalabalık bir alar 
la Konya'ya ~dili. Henüz altı yaş-larmda olan (Sultan Gıyasöfl

h Keyhnar~ i aıuısnıın yanından ayırdılar: 664 = 1265 yılıııda 
telçuk tahtına oturttular. Me~eketin her bucağına cülus müjde
krini bitdirea ferman v~ men~urlar ~önderıdiler. Bir taraftan blt'
lta•mın yasını tutarken öte taraftan oğlunun saltanatını ku!}adılar. 

Halife (Harunürre~id) i~ öldüğü gün ağlayanlann, aynı günde 
oğlu (Emin) in halifeliği için tören yapmalım dolayısiyle bir arap 

t•iri ~yle demişti : 

Gözlerimiz ağlarkn dişlerimiz tebessümle açılıyor. 

Biz, şimdi hem yas, hem sevinç içindeyiz .. 

Pervane Muinüddin Süleyman, yeni sultana. cidden yiiksek. bir 
terbiye verdi. (Yenbuğlu Kadı Nurüddin) gibi fazilet sahibi eşsiz bir 
ilimi ona hoca tayin etti. Mümkün olan bilgileri öğretrneğe başla
dı. Yanına iyi ahlaklı ve tecrübeli {nedim) ler ve~di. O zaman «Üs
tadüddar» ve memleket evkafı mütevellisi olan Isfahan'lı Emirdad 
~bi bir zatı sultanın musahipliğine getirdi. Genç padişahı sultan
lık töresi gereğince hayırlı işlere, namaz ve oruç gibi ibadetlere 
alıştırmak, halka karşı iyilik usullerini öğretmek için pek çok dik
kat gösterildi. 

Gıyasüddin bu bilgileri öğrenip de kendini anlamağa başladık
tan sonra hiç bir vakit ]1.amazinı geri bırakmamJştır. Bu şekilde 
verilen terbiye ile erginlik çağına vardığı zaman orta boylu, yakı
şıklı bir genç, iyi bir süvarİ olmuştu. Padişahlık tahtında bu de
rece akıi, zeka ve cömertlikle ün salmış., ·böyle kutlu bir saltanat 
fida,nını şimdiye kadar devranın ne gözü görmüş, ne de kulağı işit;. 
miştir. 

Devdet mansıpları yine eski büyükler üzerinde karar kıldı. V e
zir lik (Fahrüddin Al:IO de Pervanelik ünvaniyle heraber emirlik 
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,,, 

~üddin Süleyman) ~a. ealtanat naipliği vazifesi (Eminüdcfıa 

liBdil), de, M üsteviilik (Hasan oğlu Meedüıddin Muhammed) fle 
1lÜfr'Ülik {Emiriilhac oğlu Celalüddin Mahmud) d~, Beylerheylik 
~tir oğlu Şetefüddin Mes'iid) da bırakılmak sureti}"le hiç bir de-
:;J~Jiklik.' yapılmaflı. 

Taeüddin Miitez, bütün devlet büyükleri ve emirleriyle ııie~ve
'HtM bulunuyor, hep birlikte 'Çalışarak işlerin yolundayürümesin6, 
·-.emleket ihtiyaçlarını temine gayret ediyorlardı. Villiyetlere em
Wıyetli ve tecrübeli naipler, serleşkeder tayin ettiler. Artık her bu· 
<lHkta adalet ve rgüvenlik öyle bir dereceye vardı ki, çavuşlar, her 
~ i!okaklarda bağırarak, zulüm gören veya haksızlığa uğrayaıı 
lıalkın gelip şikayetlerini saltanat sarayına arzetmelerini ilan ettik· 
!eri halde bazan günlerce hiç bir dilek sahibi saraya ha~ vurmazdı. 

Tacüddin Miitez, sıd sevap kazanmak için halkın davalarını 
:görmeğe çalışırdı. Artık memlekette halinden şikayetçi kimse kal· 
1mamış gibiydi. 

dı: 

Vilayet vergileri dört tak~itte ödenmek üzere dört kısma ayrıl-

1 - Tühek =· Servet ve kazanç vergisi, 

2 - Nalheha = Asker masrafına yardım. 

3 - Maliham = Bina vergisi. 

4 - Maliherzek = Ekin,, toprak mahsulleri vergisi. 

Bu vergilerden başka hiç bir teklif ve zevaid istenilmeyecekti. 
Uç tarafları (Alaiye) ve {Antalya) gelirleri de böylece eksiksiz top• 
l~ınarak bu işe memur edilen kimseler tarafından saltanat dergahı
na gönderilecekti. Kararlaştırılan '§ekilde hareket edildi. Saltanat 
;töreleri, hususiyle Cuma günlerinde yapılmakta olan selamlık tö· 
reııleri, sultan Melikşah ile öteki Selçuk sultanları çağlarında ol
duğu gibi yapılmaya başlandı. Cuma sabahlarında halka türlü tür· 
lü yemeklerle şahane ziyafetler çekilir, asrın alimleri dernekle
rinde nizarn ve şeriat halıisierine ait meseleler üzerinde konuşmalar 
-yapar, her bilgin kendi mertebesine göre yer alırdı. Diyanet iş· 
lerine ait vazifeler bu alimler arasındaki değerli şahsiyetler tarafın
-dan yürütüliirdü. Bütün bu memleket hizmetleri arasında eıt 



linemiisi pek ince ve çetin iş olmakla beraber din "~ «~@ya mese
lelerinin · hallinde en .·yüksek bilgiye lüzum gösteren kadılık mes-. 

~•etleri idi. 

O s:ı::raları!a «Şeyhülislam» olgun ve ergin bir alim olan (Sad
ııüddin Muhammed ---:- Şeyh Sadrüddin Konevi) · idi. Bütün bilgi-
lerde, hususiyle «Hadis» ilminde doğu ve batıda parıııakla göste-· 
rlliııdi. Babası (MecdÜıddin İsh~k) meşhur (EndüJüs) li (Tai) ı>J:·· 
mağmdan keşif ve keramet sahibi büyük şeyh (Mulıyiddin Muham
medül'arabi) nin dostlarından· olduğu için çocukluk çağlarmda bıı: 

1 • 
değerli ilimin terbiyesi altında yetişmiştir. Işte bu sebeple ondaıı, 
başka hakikat bilgisinin bütün inceliklerini kavramış, ondan başkıt 
ilmin bu yüksek mertebesine erişmiş b,ir kimse daha gelmemiştir. 

Memleket kadtlarına gelince: Konya'da (Rumiye'li Siracüddin 
Mahmud), Aksaray'da (Tebriz'li Eminüddin), Kayseri'de - meşhur 
kadı Burhanüddin'in dedesinin dedesi - (Celalüddin), Sıvas'ta 

(İzzüddin), Tokat'ta (Kazvin'li (Sadüddiu), Niksar'da (Kazvin'li 
Bedrüddin), Karahisar'da (Hoy'lu Tacü,ddin) bulunuyor, kadı aa~· 

kerlik mesnedini (Hüsamüddin) işgal ediyordu. Bu zatlarm hepsi: 
de içtihat sahibi bilginlerdi. Bunların her türlü ilim ve fendeki 
yüksek mevkileri karşısında sema, bir kürsüden daha engin görü
JlÜrdü. 

O zaman memleketin adalet işlerini yürüten bu seçkin insanla. 
rm din ve dünya ilimlerinden aleme çektikleri manevi ziyafet sof
rası göz önüne getirilecek olursa, şim.diki cahil ve hünersizler onla-
rm mutfaklarmda bulaşıkçılık yapınağa bile layık görülemez. On
ların zengin ve cömert ruhlarından taşan ilim nimetleri karşısında 
kepçe bile tutamazlardı ( !) Emir Muizzi'nin şu mealdeki şiiri bun
lar arasındaki farkı ne güzel canlandırır: 

«Kaza ve kader zamaneyi değiştirirse seadet uğursuzluğa dö-
ner, meyva ağaçlarının yerini kamışlar kaplar, kamışların yerini 
ağaçlar alır.» 

Yine o çağlarda büyük tarikat şeyhlerinden (Fergana'h Said), 
(Irak'lı Fahrüddin), (Hanıid) ve başkaca olgun ve feyizli erenle
rili ruhlarındaki fazilet ışığına nisbetle güneş sönuk bir kandil gilai. 
kalır.dı. Bu uluların hepsi Şeyhülislam (Sadrüddin) in etrafmıda., 
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~planmışlardı. Zamanınıızda (Tasavvuf) dan dem vuran bazı züm
-<reler onlarla ölçülürse Bedehşan mercanı kar§ısmda ölü bir. taş gibi 
''kalırlar. O ·devrin büyük müdenislerini de anlatmağa· kalkışırsak 

bahsimiz çok. uz ayacağı için vaz geçtik. Hususiyle büyük Tann 
:aşıkı, zamanenin en yüce siması {Belh'li Mevlana Celalüddiııı ll• 
''hammed) in bütün cihan ufuklarma yayılan ilahi şiir ve felsefe. 
sinin yüksek sesini ve ş,öhretini duymayan kalmamıştır. Allah, h• 
'değerli faziletli memleket büyüklerinin hepsinden de hoşnut olsun. 

İnşad ve edebiyat alanında da {Zeynülahidin), Hüsamüddin), 
1(Kemalüddin), (Hamidüddin), müneccim (Esirü,ddin), gibi tanın· 
"mış simalar, misk saçan kalemlerini kafur renkli beyaz kağıtlar üz~ 
Tinde oyuattıkları zaman her yazılanndan birer cevahir .dökülürdü. 
Hiç bir çağın divan ve eserleri arasında bu derece yüksek ve olgun -
'kalemlere tesadüf edilmemi~, o güzellik ve ifa.de kudretiyle hiç bir 
'kalem sahibi hiç bir eserde bu türlü nefis nükteler saçamamıştır. 

İşte bu çağ, yıllarca ve ,uzun zamanlar deıvam etti. Büyült 
alinılerin, menıleket ulularının gayret ve himmederi ya:rtdımiyle vi-
1ayetler hayındırlaştı. Halk, zengin ve mesud yaşadı. Her taraf 
adiUet ve güvenliğe kavu~tu. Fakat vefasız zamane nihayet bu 
bahtiyarlığı kıskandı. Fazilet ve saadet bahçelerinde gül yerine 

·dikenler bitti. Şairin dediği gibi : 

Hünerin, insanlığın arkası, şimdiki hünersiıııleria arkalarıaı 

yasdığa dayadıkları gün kesildi. » 

Müellif (Aksara}ri) . bu sukutu farsça yazdığı bir kasidede şu !(tar 

ler le anlatmaktaıdır: 

«F eleği gör ki; çehreleri suJtanları imrendiren o mutlu zÜm· 
reyi, o temiz imanlı ve düriist gidişli insanları cefasiyle ne hale ge
tirdi. Onların faziletlerinden şimdi memlekette bir hi'itıra kalma
nıış gibidiır. Kayserin saraylarına hak ki, ne kapıları, ne de d11· 
varları yerindedir. Kıyıların dört hucağını seyret; o:ı;ıların yaptır

dikları gemiler hatmıı;ı; yurdun her çevresini dolaş; gör ki halkın 
gözleri nas-ıl hulanmıştır. ·, Bu qüşkün halk üzerine daha. ne belS. 
1a'r gelsin ki gönül incitenler hep köpek huylu olmuştur. Başları 
'kiilahlı, fakat kılıkiarı kafirdir. Bellerinde kemer, fakat yürekle-: 
:rinde (Zünnar) ha~lıdır. Bunları ceza kılıçlariyle terbiye etmek, 
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ltaflarma yağmur taneleri yerine taş yağdırmak gerektir. 'Onlara 
saman zaman korkunç azaplar erişecektir. O alçak kavm (Moğullar 

.. olacak) ile onlar~ büyükleri üzerine Allah'~n say:iSız lanetleri yaj:- ·' 

Wul·· 

Devlet büyükleri arasmda geçimsizlik 
V ezir F~ddin Ali'nin azli 

Memlekette yıllardandebi sürüp gelmeket olan adalet ve eumi
yet devri 670 = 1271 yılı içinde sona erdi. 

Bu yıl içinde saltanat naibi, Müstevfi ve Mütrifülmülk ile ber
terheyi ve başkaca Pervaıie Muinüddin ile akrabalığı ve dostluğa 
•lanlar veya onun terbiyesi altmda yetişmiş olmalarından dolap: 
ıaraftarlığmı güdenİer kendi aralarında sahip Fahrüddin Ali'.yi ya-
ltancı görmeğe, onun aziini araştırınağa başladılar. ' 

Fahrüddin Ali'yi vaktiyle Sultaıı İzzüddin'in Kırım'dan gön
llerttiği bir mektuha karşılık. olarak eski sultana bir kaç değerli ar
mağan ile altın bir riıaşraha göndermek töhmetiyle ve hala onua 
4İostluğunu gütmekle suçlu gösterdiler. Moğul heylerinin yardı
miyle vezirlikten düşürdüler. Hareketlerini h aşka renklerle karış
tırdılar. Veziri Moğul beyleri önünde yarguya çektikten sonra ÇOs
inancık) kalesine gönderdiler. Orada hapsedi1di. 

Dün;ada dikensiz .gül, humarsız şarap yoktur derler. Hadisele
rin gözü, onun yüce makamına d~ değdi. Bu kadar hizmet1erinfl" 
karşı suçlular sırasına geçti. O devlet ve ikbal devri sona erdi. Diiıı-
yada sonuna kadar devam etmiş hangi saadet vardır? 

Falırüddin Ali, vez:iırlikten düşürüldükten sonra yerine sahip 
Cl\{ecdüddin Muhammed) geçti. Müstevfi = Maliye nazırı iken Te
·zidik kürsüsüne ~eldi. Miistevfilik (müşriiülmülk. = evkaf na:.. 
ınrı:. (Celalüddin Mahmud) a, Müşriilik de o zaman «nazırülmülk• 
olau (Zahirüddin Mütevvec) e Terildi. İşler bu düze..:' üzerine bir 
kaç yıl devam etti. Sahip Fabrüddin'in akıhetine gelince: bir za

ınan sonra ordudan gelen ~lçilerle ilhanlık de:rıgahına götürüldü~ · 
Bir ~ yargulardaa Te iaeelemeletdeu. aonra canım kurtarahilıli-
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İnıanın müsaadesiyle (Konya) da devlet işlerine karışmamak şar
tiyle oturmasina ferman çıktı. Başının kurtulduğunu en büyük ni
met bilerek bir yıl Konya'da bekledi. 

Her Şeyden el çekmiş bir halde Konya'daki evinde oturmakta 
olan eski vezii 672 = 1273 yılında tekrar harekete geçti. Vaktiyle 
kendisinden yiiz çevirmiş olan bir takım garazkar adamların zamane 
zaman tecavüzlerine uğruyor, menılekette bırakmış olduğu bazı

hayrat ve vakıflar hakkında dedi kodular oluyordu. · Bunlara kar·· 
p sabır ve tahammül gösterdi. Hayatında düşkünlük. yüzü görme
miş, daima yüksek mevkiler işgal etmiş olan Fahrü.ddin'in ruhunda: 
aönmeğe yüz tutan vezirlik sevdası tekrar canlanınağa başladı. Azlii 
dolayısiyle uğradığı perişan durunıdan sıyrılmağa çabalıyordu. Her 
nekadar vezirlik ve emirlik mührünü elden kaçırmış ve talii, hiç h~ 
zaman gözünden nızaklaşmayan o yüksek mevkilerden haşvka hir
iiıtikamete yüz çevirmişti. Fakat şairin : 

«Onun derin sevgisi gönlümde bir arslan yaratmıştır. Tatlı· 

. eanıma el uzatırsa ne. yapabilirim?» dediği gibi Fahrüddin Ali'nin 
~nlünde de tekrar vezirlik sevdası teprendi. Yine o makamın gü
rültülü dehdehesi dİmağını kapladı. «İşleyen toprak hareketsiz. 
duran anherden daha güzel kokar.) diyerek fırsat kollamaktan ge
ri durmuyordu. Muinüddin Pervane'nin bazı sınır işlerini düzelt
mek üzere Konya'dan (Elhistan) taraflarına gitmesi beklenilen hu· 
fırsatı hazırladı. Fahrüddin Ali, hemen Ol-du tarafına yollandı .. 
Bir ay sonra Cihan padişahı (Ahaka Han) ın katına giderek kulluk 
vazifesini yerine getirmekle ışeref buldu. O sıralarda elinde kalan: 
bütün para ve mücevheratını dağıtmıştı. Fakat İlhanın teveccühü
nü yeniden kazanınağa muvaffak oldu. Kararan yıldızı, tekrar. par·· 
lamağa, kuruyan saadet ırmağı tekrar akınağa bşldı. V ezirlik yr
lığını yenileyerek Konya'ya döndü. Eski makamına yerleşti. · 

Sahip (Mecdüddin Muhammed), Fahrüddin Ali'nin vezidikle
ıekrar Konya'ya dönmesi üzerine makamından çekilmek istemiş ise· 
de varlığı saltanat sarayı için lüzunılu bulunan bu zatın eski va2:İ·· 
fesi olan müstevfiliğe indirilmesi uygun görülemediğinden vaktiyle· 
fCelal'ijddin Karatay) a Terİlınit olan Ataheylik moıınedine getiril;. ...... 
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Sahip Mecdiiddin, son derece cömert, fazilet sahibi hir vezir idi· 
<Onun fazilet ve ker~m pazarı öyle bir attar dükldnına henzerdi ki 
.halkın hurn.una ruhu okşayan nefis kokuların rüzgarından başka 
hir şey gelmezdi. Dergahı öyle hir güneş parçası idi ki, karanlık

ta kalan dilek salıipleri o nur kaynağından umut ı~ığı alırdı. Her 
ilirnde yüksek hehresi, her sözünde ince nükteleri vardı. Hiç kim
ile o zarif ve tatlı nükteler ka~ısında cevap yetiştiremezdi. \İki dil
de «Arapça,-Farsça» onun derecesine ulaşnıııı bir edip ve katip yer 
yüzünde yoktu.· Yazılarındaki helagat e~iz, sözlenndeki ,mektup
larmdaki, düzgünlük ve özlülük emsalsizdi; Vezirlikten düştüğü, 
-devlet mansıplarmda değişiklik başladığı zamanJarda herkes kendi 
·dil~ğini büyük divan veziri {Şemsüddin: Cüveyni) ye arzettiği hal
de (Mecdüddin Muhammed) hu •Önemli hadiseler arasında hile an
cak kısaca bir kaç kelimeden iharet bir mektup yazmış, hiç hir su
rette halinden şikayette bulunmamıştır. Arapça bir şiirinde : 

Vezir hakkında uzun dualara lüzum görmedim. Tanrı saadet 

içinde uzun ömürler versin .dedim. Kısaca dilediğim şu dilekte 

dü.şünülecek olursa en geniş manalar toplanmıştır. Tanrı, senin şah

sında, dileği kabul olunan bütün duamların hayır dualarını gerçek

leştirsin.» 

Sözleriyle pek beliğ bir «ıcaz» örneği göstermiş, fazla bir şey 

;söy lernemiştir. 

Fahrüddin Ali'nin ikinci vezirliği 

Falırüdıdin Ali, ikinci defa vezirlik makamına geçince, Pervane 

ile yeniden anlaşma .ve andlaşma yolu ile iyi geçinmek tarafım tut

tu. Aralarında tekrar dirlik ve düzen baŞladı. 

Memleket idaresi yine eski ihengini buluyor, deıvlet büyükleri 

düşmanların sihirlerine kıır~ı mucizeli elini gösteren Musa PeY., 

:gamher gibi hareket ediyorlardı. (Eminüddin Mikail) Konya'da 

başlı başına sJltanat naipliği yapıyordu. Bu adam vakar sahibi, 
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ağır başlı hütüri hür ve hayırlı insanları sinesinde harındıran be
reketli bir dağ gihi i~. Yaralı yürekler daima oiıun f-eyzinden 
merhem bulur, nı.ihnetli gönüller on~~ cömert ruhundan şifa alır
dı. 

O sıralarda müstevfi (Celalüddin Mahmud) maliye işlel'inin dü
zenini son ~ertehesine çıka,rdL Bu ·da,· doğru sözlü, doğru özlü, in
sanlık örneği bir zat i·di. Ayağının toprağı gilya erkeklikle yuğu
rulmuştu. Kerem ve kalem sahibi, yüksek seciyeli, bilgi ve fazi-

- let alanmda bir meş'ale gibi parlaktı. Müstevfilik makamı sanki 
onun için biçilmiş bir kaftandı. 

Beylerlteyi (Hatir oğlu Şerefüddin Mes'fı.d} sayısız askeı:iyle 

memleket bayrağını yüceltmiş, yurdu, asi ve bozgtıucu Türklerden 
(Karaman asileri )temizlemiştir. Ordu merkezi (Niğde) idi. Şe
refüddi.n'in kardeşi Zıy:aüddin de pervanenin naihi ve müşaviri idi. 
Çetin memleket işlerinin idaresinde Muiniiıddin'e yardım ederdi. 

Pervane (Muini],ddin Süleyman) m dergahı bütün devlet· erka
nının müracaat kapısı idi. 

Hulasa devlet büyüklerinin hepsi de kendilerine düşen işlerde 
bilgi ve tecrübe sahib~ idiler. Meclisleri büyük alinılerin, şeyhlerin 
huzurlarİyle şeref bulur, işler intizam içinde görülür, hiç kimse
nin haklı dileği geri çevrilmezdi. Yerli yabancı her sınıf halk, hu
zur ve rahat buldu. Dünyanın dört bucağından bir çok ergin insan
lar geldi. 'Memlekette nimet ve refah buldular. Hele şeyhlere, bil
giniere karşı çok hürmet ve ri1}yet gösterildi. Her arzuları yerine 
getirildi, her istekleri yapıldı. 

Bu dürüst ve adaletli idare sayesinde müslümanların canları, 
malları, ııamusları, k{)runmakta, vilayetlerde yerli ve yabancı her 
sınıf halk adalet ve refah görmekte idi. Hudut serleşkerleri sınır
ların muhafazasına ait vazifelerini mükemmel bir surette yapına
ğa çalışıyorlardı. ' Bir feylozofun dediği gibi: 

«Hall):.a karşı muamelesinde zulüm etmeyenler, on.a doğru söy
leyenler, yalancılıktan kaçınanlar, verdikleri sözleri yerine getiren
ler, erkekÜkleriılln, kemalini artırırlar ; adaleti yükseltirler, hal
kın kardeşliğini ve gıyabi saygılannı kazanm~\0 olurlıır.:. 
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Bahriyar o .kimsedir ki kendisine devlet .Te .aadet yü& p.._ 
-Tarlığa kavu§ur, halkın elini tutmak imkanma erer; elinden ~ 

·· diği ~~dar herkese yardım eder. Her kim müelümanlık terelini b
:_ ._nır, hükumet rütbelerine · erİ§İr, yübek mevki ve dereeelere b-

' YU§nrsa bu Ikazanıçların ancak mnhtaçlara yardım için ele .geçıni§ 1aiir 
·fırsat olduğunu takdir etnıelidi.r. İnsan eğer bir kaç gün için dfuıt. 

ya varlıklarından fay.dalanmış ve mutlu bir hayata sahip olmll§ iıle 

o nimetierin zevkini · ebedi aleme de götürmelidir. Kur'an'da 

cAmret için çalışanların, kazançlarını artırırız, d~ya için çalı§aıı-· 
lara dıa dünyalık veririz. Fakat onlar için ahirette nasip yoktur.• 

bnyurnlJnnştnr. (Ebu Hazım), (ıhalife (Harnnürreşid) e ~yle yaıı-

• mıştı: 

«Allah sana iki şey verdi. Biri servet, öteki klıç (Kuvvet) ; 
· ~ervetle iyilik tohumu ekilebilir, kılıç ile de halk arasındaki dü
. zensizlikler kaldırılabilir.» 

Yine akıllı kinısder demişlerdir ki : iş bilmek, gelen tehlikeyi 
hiyle ile savmak değildir. Ancak tehlikenin bir daha gelmemesini 
·temin etmektir. 

Hnlasa sultan (Gıyasüddin Keyhnsrev) gibi güneş yüzlü bir pa· 
dişalım vetzamanın iftilıarı olan deıvlet büyüklerinin düzgün idare. 
leri sayesinde memleket işleri yoluna girmiıı, bütün halk, rahata, 
.güvene kavuşmuştur. 

Devlet büyükleri, aynı zamanda İlhan'ın yüce v~ziri (Tacüddin 
Miitez) in enıniyetli dergahında her tehlikeden uzak bir durunıda 

· idiler. Bu vezirin tasarrufu altındaki yerler ahalisi servete, zengin· 
liğe kavuşmuş, o diyarlar cennet gibi rahat ve huzur dolu bir saa
det yuvası olmuştur. 

Bu dirlik ve düzenlik çağları nihayet 676 = 1277 yılına kadar 
·•ürdü. Bu sene içinde yine memleketin saadetine göz .değdi. Kaza, 

· perde arkasmdan kader okiarı attı. Zamane yine garip hadiselere 
,~ebe kalmıştı. Bir çok vak'alar baş gösterdi • 
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Bayear Bahadır,m ayaldan.ın.uı ye )"eellli 

kanşıldıldar 

:BerTane Muiniiııtdin ile Saıhi.p Fahrüddin ilhaıılıhı.r pa~alıma 
"-,..ıı bulunan sultan Rüknüddin'in kızını ordu tarafına götürmek 
..-alliteııiyle Konya'dan ayrıldılar. Sultan hatunun cilıaz haızırlilla- · 
ruaı ..,e İlhana sunulacak arnıaganları ·tamanılamak için bir müddet 
(•n"•) da eğleştiler. Bqnlar Konya'dan ayrılıriken menılek.ette bir 
_hat k.opacağı ihtimaliİli gösteren bazı belirtiler sezilmekte idi. 
B• ihtimali düşünerek. biraz yolculuğu savsaklamak istediler. Za
teD. hazırlanmakta olan bu fesadın izleri bazı emirlecin çehrelerin
dc Te gözlerinde açıklça okunuyordlL Henüz memleketten ayrıl

JII.a~ışlardı ki (Diyarbakır) çevresini idaresi altında bulunduran 
Xürt heylerinden {Baycar Bahadır) baş kaldırdı. Bu adam (Cela
lüddin Harzemşah) ın (Alaüddi:iı Keykuhad I) ile harp ettiği Har
sem ordusu ile gelip Anadolu',da kalmış olan büyük emirlerdendi. 
Pervane ile Sahibin ordu tarafına gitmelerini fırsat bilerek bütün 
uk.eri davul, bayrak ve hazinesiyle (Şam) tarafına yollanmak sure
~iyle çlkacak fesadın elebaşısı oldu. 

Bu hadise üzerine daha bir müddet bekledikten sonra nihayet 
Pervane, yarlığ hükmünü yerine getirmek için, Ordu'ya gitmek ka
-rarını verdi. Atabek (Sahip Mecdüddin) ile Miistevfi (Celalüddin 
n Beylerbeyi (Şerefüdıdin) e karşı beslediği itimat dolayısiyle sul
tan (Gıya&üdıdin Keyhusrev) i oıılarıa teslim etti. Memleket işleri 
hakkında kendilerine uzun bir talimat vererek sahip (Fahrüddin) 
ile birJikte yola çıktı. Devlet büyükleri sultaınla beraber (Kayse
rl) ye gelmişlerdi. (Gıyasüddin) i ovada saltanat tahtına oturttu
tar. Kndileri de i~leriyle meşgul olmağa başladılar. 

Hatir oğulloarının ayaklanması 

Hatir oğulları, memleketi boş bulunca a?sızın muhalefet mev
kiine geçmiş, isyan yoluna sapmışlardır. Aralarmda gizlice kaynal
tıkları fesat kazanını henoo vakıti gelmenıii~ olmasına rağmen kal-
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dırmışlaooır. «Karanlıklar arasında ı§lk gizlenemez, soğuk de-_ 
:tniri dövmekten kıvılcım çıkmaz» derler. fusan şeyt,anlanndan 
~lan hn a.er s~i neyler de k-endi cinsleriııden olan ~ir,~): kim., 
seleri isyan ateşine atmilk için luşkirttılar. 1lanrı yolunda· savaşa
cakları yerde hiç bir sebep yok ien (Şam) askerinin yardımına gü
venerek ınoğnl Qrdusuna karşı harp etmek için ay~klandılar. 

Hatiır oğlu (Şerefüddin) ilk önce kard~i {Zıyaüddin) i (Şam) 
hükümdan Meliküzzahir {Bayhars) tan yardım isternek üzere yola 
Çıka,r.dı. Oradan gelecek imdadı heıklemed~n kendi askeriyle (Kay
seri) de hnılnnan sultanın Üzerine yürüdü .• (Gıyasüddiıı) i cehren 
yerinden kaldıranak kendi tasarrufu altında olan {Niğde) kalesine 
götürdü. Saltanat erkanı ve emirler de heraber gitrneğe mecbur 
kaldılar. 

(Danişmend) vilayetleri serleşkeri olan Atahek Arslan doğmuş 
oğlu (Tacüddin), Pervanenin iitimadını kazanmıştı. Bu ani hadise 
kal'Şısında hazırlıksız Ve her şeyıden habersiz hulnndu'ğu j,Çİn hay• 
ret iıçinde kalmıştı. Nih-ayet Şerefüddin ile yaptığı bir çarpışmada 

. tlümün pençesinden yakayı kurtarama dı. Her ikisi de ilim ve 

kalem sahibi olan Atahek (Mecdüddin) ile emirdad = Adiiye na
zırı (Eminüddin) kılıç kuvvetine de sahip olmadıkları için hiç bir 
varlık gösteremediler. Şairin dediği gihi : 

«Akıl ve zeka sahibi insanlar, her vakit kahramanlık gösıtere
mezler. Ancak 'her tarafı harp afeti kapla,dığı zaman ileri atılmak 
dalia akıllı hir harekettir.» 

Tacüddin Miltez'in Anadolu'da vekili olan ('Genceli Şemsüd
din) in hir zaman devlet işlerinden çekilmiş, kendini tasavvufa, 
dervişliğe vermiş olmasına rağw.en hu isyan davasına karışması ve 
böyle tehlikeli hir işe atılmas~ Hat!r oğullariyle arasında hir anla§· 
ma olduğu şüphesini dnğurmuştu. 

Devlet erkanı Kayseri'den ayrıldıktan sonra sultanla heraher, 
ovaları dolduran ;davul sesleri arasındak~ahalık hir askerJe (Niğ
de) ye gelmişlerdi. kiler 'orada hir müddet Karaman Türkleriy
le uç vilayetleri ruıkerlerini davet. etmek ve Şam'dan gelecek imdat 
kuvvetlerini hek!enikle vakit geçirdiler. Selçak devletinin Pervane 
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Muinüddin ve Sahip Fahrüddin sayesinde. sernalara yükselmis oİ~n 
·sancağını yerlere geçirdiler. Devletin sağlamlaşan tem~lle~ ;erle~ .. 
miş nizarnı bu mağrur zümrenin kötü hareketleri yüzünden tekrar 
·sarsıldı. . 

«İş tamamlandığı zaman zevali de yaklaşır. Tamamlandığı an· 
laşıldığı vakit bozulacağını beklemelidir.,. derler. · İeyana Kara
man oğullariyle uç Türkleri de katıldılar. Bunlar arka arkaya (Niğ
de) ye akın ediyorlardı. O sırada iki yüz kadar moğul askeriyle 
('L\iaden) taTaDarındaki hududun muhafazasına gönderilnıitı olan 
(Uria) yı maiyetindeki askerlerle birlikte öldürdüler. · Bunların ke
sik başlariyle Niğde askerleri Cevgan meydanında, top oynadılar. 
Henüz Şam askerinin yardım haberi gelmeden bu derece taşkınlık 
göstermek moğul çerüerinin katline baı;ılamak çok cesaretli bir ha
reketti. «Vaktinden evvel öten horozun ba~ını keseri er» darb ı 
meseli yerini bulacaktı. 

(Niğde) de bu karga\'ahklar arasında günlerce Şam askerinin 
gelmesini hek!eyen asilerin iimirleri kararmağa, sabırları tüken· 
rneğe başladı. Bu uzun inti.zar. dakikaları içinde canları boğazları· . 
na gelen asiler {Niğde) den {Develü) ye yürüdüler. Hiilii Şam'dan 
gelecek imdattan bir haber hekliyorlardı. Tam o sırada 6000 kişi· 
lik bir ordunun Elbistan'a .doğru yola çıktığı haberini getiren bir 
elçi Niğde'ye yetişti. Şam sultanının da bu kuvvetlerin arkasını ta
kip ettiğini bildirdi. Bu haberin doğruluğunu aniayıp dinlemeden 
gelecek askerin konup göçmesini temin için her tarafa emirler, fer
manlar gönderdiler. 

Yazılan bu fermanlarda: .Mekke ve .Medine'nin hakimi, Şark 
ve garbın sultanı, din ve dünya işlerinde muzaffer • Tanrı ününü 
yüceltsin - Melik Zahir Bayhars, şu kadar hazine ve aekerle Anado· 
1u'ya doğru yürümektedir, deniliyor ve gelen kuvvetlerin cinsi ve 
sayısı hile kalem kalem gösteriliyordu. Fermanlar ulaklarla h~r 

~ tarafta dağıtıldığı sıralarda idi ki öte taraftan Pervane (Muinüddin), 
Vezir (Fahrüddin) ve (Tacüddin Mutez) de İllhanlılar şehzadesi 
(Konk:urtay) ·ile birlikte Anadolu'ya yetişmiş ve (Sıvas) tarafından 
{Y a·panlı) ya varm~ardı. Bunlar beş yüz kişiJik bir süvari kuıv· 
veti ayırarak (Elhistan) taraflarını yoklamak ve oralarda bulundu
ğu söylenilen Şam askerlerinin ahvalinden malfunat almak üzere 
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yola çıkardılar. Elbistan'daki 6000 kişilik Şam ordusu tarafınd.
da aynı veçhile Anadolu'daki moğul ve Tacik askerlerinin sayısıaı: 

· aniayıp haber ulaştırmak maksadiyle bir süvarİ kolu çıkarılmıştı
Her iki tarafın keşif kollan ansızın karşılaştılar. ~oğUllar, Şam'lı
lardan bir süvarİ yakaladılar. Şam ordusunun alıvalinden haber 
aordular. Bu eüvari, Elbistan' a gelmiş olan ordunun ancak öncü bir
kuvvet olup arkadan Melik Zahir'le birlikte 60,000 kişinin de :ra
bn b.ir yere inmiş bulunduğunu söyledi. Bu suretle Şam askerin:ia 
sayısını on kat faziasiyle göstennişti. -Bu arada Şamlılar da tutB~ 
ottiikleri moğul süvarİsinden işi tahkika giriştiler. Moğul süvarisi,_ 
ller birinin kunıandasında altmışar bin kişilik kuvvetler olduğu hal
. .ı~ iki şehzadenin birlikte Şam üzerine yürümekte olduklarını ha
Jteryerdi. 

Bu yalan haberler üzerine Şam'Iılar, memleketlerinin MoğUI' 
1tMkınına uğraması tehlikesini sezdiklerinden hemen geri döndü
h-. Hoğullara gelince onlar da alclılJan haberin korku8u ile bir 
Ji'onak geri çekildiler. 

Şelızade (Konkurtay) Perva~e ile (Sahip Fahrüddin )ve (Ta
eüddin Miitez) i Şam ordusunun. bu kadar fazla olduğunu bildik--

I 
leri halde işi gizlemiş olduklan suçu ile tevkif etti. Her iki taraC 
askerleri yayılan yalancı haberler üzerine geri çekildikleri sırada
Melik {Bayhars) ı teşvik ve acele Anadolu harbine davet vazifesiy
le Niğde'den Şam'a gönderilmi~ olan (Genceli ŞeDlB) de dönüşte Mo-· 
ju1 askerinin eline dü·ştü. Şehzadenin huzuruna götürdüler. Aym: 
§Ünde şehit edildi. Bu adam seecadesi başından kalkmış, dünya-: 
iflerine karı~mı~ı· Nihayet dünyasından geçti. Fakat din işleria·· 
den de bir nasip alınadan gitti. 

Het iki ordunun sözü geçen uydunna haberler dolayısiyle afdr· 
jl aon durum eıraıunda (Saros) da (Zemendo) naipleri Moğul 01.'

tlueunun bozulduğunu, Perrane ile Sahip· Faihrüddin'in teyk.if 
odildiğini haber almı§, ~in iç yümnü aıılamadan Melik (Bar
Jaars) m moğul ordusunu peri.§an ettiğini Hatir oğlu Şerefüddin'•
JI.üdinni~erdi. Şerefüddin de bu -hnadisin doğruluğunu araştu'

.-.dan hasiret gözleri kapa•IDJI w o ..m'nt ile ıri.liyetlere fetilma
~erpd~ 
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Aksaray'a gelmiş olan bu fetihname suretlerinden birinde şu 
~zler yazılı idi: «Besmele' den sonra k3!dılar ,imanılar, Aksaray'ın 
:ış adanıları: yardımcısı ve koruyucusu Tanrı olan sultanımızın ah
-valinden haber/soranlara malum olsun ki; arka arkaya gelen ulak
lar ve haberciler, Melik Zahir'in sayısız bir ordu ile harekete geç-

tiğini, askerinin öncü !kuvvetleri menıleketimizin hudutlarına va~ 
mış olduğunu müjdelediler. Saltanat alayı islam padişahını karşı

-lamak üzere Niğde'den yola çıktı. (YH!vaş Karahisar) ma geldiği
mizde ulaklar, devıete muıhalif olanların mel'un Moğu1Jarla birle

:·ferek müslümanlığa ve müslümanlara kasdetmek üzıere yürümekte 

~lduklarını bildir.diler. Allah'ın Lutfu ve yardımı·; (Tanrı katında 
<din ancak islam dinidir) hikmeti gereğince müslümanların imda-

<dına yetişti. Zafer yüz gösterdi. Ulu Peygamher'in, cTanrı bu diıı 
için her asrın başında bir zafer ilisan eder.~ müjdesiyle işaret bu-

·)'UI'dnğu veçhile muzaffer islam askerleri, Elhistan' da m el' lin ki
firlerin ordusu ile karşılaştılıır. cBizim yolumuzda savaşanlara bia 

.de kurtuluş yolunu açarız.:. Ayetinin müjdesine dayanarak o alç~ 
'!'e mel'ôn kafirlerin pek çoğunu kudretli kılıçlarından geçirdiler. 

·~ri kalanlar da bozguna uğrayarak yüz geri ettiler. Müfsit Pena

ne ile ;hain Sahip ve Miitez de .tutsak oldular. Saltanat alayı, isim 

padişalhıııı karşılamak Üzere yold~dır. Allah'ın inayetinden ümidi
.mis islam bayraklarının günden güne yükselmesi, din ayetle~ 

'Jrnvvetlenmesi, küfür ve sapkıniık temellerinin yıkılması, kifir 
'DlerUnlarm ateşlemiş olduğu fesat yangınının sönınesidir. 

Size, müslüman dininin ilk.kuruluşundaki kerametleri andır .. 
· ·ım.yük nimet ve lutJi,I müjdrelerini vermekle neticeyi .güvenle bekle

menizi ıve bu haberin münadilerle bütün şehir ve vilayetlere yayıl
maemı emrediyoruz. Taki, bütüıi halk .güven ve inanıla kendi i~ 
riyle metıgul o1sunlar ve zafer hakkınıdaıki dualarına devam etıJiD. 
'ler.:. 

Bu uydurma fetihnamenin vilayetlere gönderildiği günün akp
·-.ı güneş gök kubbeden çekilirken şehzade (Konkurtay)., (Tuku) ve 
(Tüdavn) ile birlikte sayısız askerle (Yavaş Karahisar) ı tarafmda 

·.-altanat çadırının kurulu olduğu yere yanaşm:ışlar, Haiir oğlu (Şe
:'ll'ef) in Çadırının etrafını çepeçevre sarm:ışlardı. 
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Vefasız devran, o harekette el birliği etmiş olan emirlerin. başc 
larına gelecek ilk. felaketi Ha tir oğluna yöneltti. Her tedhiri bo
zan takdir, bu suretle arkad~larmın selaı;netini temin etti. BaZL 
akıllı kimseler deı:nişlerdir ki: 

İı;ıle:ı;inde zulüm yoluna sapan ve ayaklarını pergar gibi doğru
luk cadde~ind~ sabit tutmayan padişahlar kendilerini felakete sü
rüklerler. Padişahlar için adalet ve. doğruluk dairesinden ayrılı;nak 

· gerekmez. Çünkü sonu kötülüğe varan hareketler, iyiliğe ve doğru-~ 
luğa varan yolu şaşırilr. 

i~te bu ani baskın, Şerefüddin'in başına konan talih kuşunun. 
kolunu kanadını kırmı~tı. Bu aralık kendini toparlayarak dışarı. 
fırladı, yakayı kurtarahileceğini zannetnıişti. Onu arkasından ko· 
valayan kaza, şimdilik elini eteğinden çekmişti. Bazı bilginler der
lerki: Sen istediğin kadar tedbir al, kaza ·gelip çattığı zaman senin 
tedbirlerine yalnız gülmekle cevap verir. Şerefüddin de bir hisara 
sığınarak canın:ı kurtaracağını umuyordu. (Lülve) kalesi dizdariy
le önceden aralarında yapnıı~ oldukları anlaşmaya güveniyordu. Bu 
kaleye, vaktiyle bir ıihtiyat tedbiri olmak ü~ere li.esapsız yiyecek ve 
mühiyııııat yerleştirınişlerdi. . Artık kalede tam bir güven havası· 
içinde uzun müddet dayanabileceğini uman Hatir oğlu (Lülve) ye 
yöneldi. Dizdar kendisini içeriye aldı, saygı v~ itibar gösterdi •. 
Zavallı Şeref" dizdarın saminıiyetine inanınıştı .. Belaya ve. tuzağa 
düştüğüi:ıün farkında değildi. En büyük hatası orada barınabilece
ğin~ umutlanması idi. Güreş alanına kendi ayağıyla gitti., ~\ma 
Tanrı dilemedikçe kazanmanın1 iınlcinı yoktur. 

Kalenin dizdan (Sabikuddin) . önce vermiş olduğu sözü bozdu, 
vefasızlık yaptı. Zaten cihanda .: Vefa» dedikleri şeyin «Anka k n- · 
şu» .gibi adı var kendi yoktur. Müellif (Aksaray!) bu münaseb~tle 
söylediği bir şürde diyor ki: 

«V efa bir kimya oldu. Şimdi değersiz adamlardan vefa bel\.~ 
lemek yılandan şeker v~ 'şifa beklemek kadar hoş bir temennidir.:ı 

Şerefüddin'in arkasını kovalayaB moğullar (Lülve) ye yetişti
ler. Dizdar memleketine bir zarar gelmemesi ve işin uzamarnası dü
şüncesiyle Hatiroğlu'nu bu kaza ve bela leşkerine teslim etti. Şai-

rin dediği gibi: ' 
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Başı heliisız iken ona sayg1. ve itibar gösterdi, helayı sezince 
derıh.al dii~aniı. teslim etti. İ yi bil ki; kavga, gürültü kızıştığı za· 
manlarda kimsenin kimseye faydası yoktur.» 

Yakayı ele veren Hatiroğlu Şehzade {Konkurıtay) ile (Tukut) 
ve (Tudvan) "ın kışlak kurdukları (Delüce) ye götürüldü. Bir kaç 
gün yargu ve sorguya çektiler. Hatiroğlu, kendisiyle elbirliği etı:niş 
olan diğer emirleriıı de birlikte yarguya çağırılmasını, ' onların da 
kendi akıhetine uğramasını istiyordu. Ayni zamanda Pervane'uin 
o sıralarda aldığı vaziyetlerden kendisine yardım edeceğine umut· 
lanıyor, fakat aldanıyordu. Halbuki bütün umutları seraptan ha~
ka bir ~ey değildi. Bu kararsız durum içinde bir kaç gün geçti. 
Memleketin her tarafından bir çok iş adamlarını da oraya çağırmış· 
lardı. Her ne kadar o gürültüler arasında bunların mal ve servet· 
leri yağmaya gitmiş, bir çok ziyan görmiişler8e de Pervane'nin isa· 
betli tedbirleri sayesinde Hatiroğlu (Şerefüddin) den başka hiç bir 
kulun bunıu kanamamı.ştır. Ancak Hatiroğlu bu felaket tufanının 
dalgaları arasına karıştı. Ölümle pençeleştiği günlerde yaz~p ta 
bazı emidere gönderdiği şu ~haide: 

«Aşk geldi, hayatım üzerinde fitne tozu kptu. Gönül kanla 
.doldu. Can gitti, aklım benden kaçtı. Bu hal içinde gözümden 
haşka hiç bir dostum elimi tutmadı. Ancak o, içinde saklac;lığı bü
tün yaşları ayağıma boşalttı.» feryatl-ariyle teessürlerini haykır
mıştır. 

İkhal, karşısına çıkmış, saadet kendj_sine uygun düşmüş, dev
iletinin bahtı yenilennıiş, haşme~ ve saltanat döşeği ayaklar~ın al
tına seri1mişti. Fakat zulüm ve cefa yoluna saptı, onun kemal mey
-danına zeval erişti. İkhali idbare döndü. Şam sultanından yar
dmı dile;uieğe gii~iş olan kardeşi {Zıyaiiddin) in tedbirleri de tak.
mre -ı;ıymadı. Kader yerini bulur, dediıkieri gibi Zıyaüddin'in Şam 
seyahatına giderken beslediği umutlar da ·boşa çıkmıştı. Çüıık.ü 
Şam sultam tam iş ve hareket sırasında ağır davrandı. Onunla el 
birliği yapmakta geç kaldı. İşte bu gecik.me, son felaketierin ha~ 
göstermesine sebep oldu. İş hh kerteye dayandıktan sonra da alı
nan yeni tedbirlerin hiç bir faydası görülmedi. Talii mukaddera
tın isteğine uygun düşmeyen zavallı aciz bir insan ne yapabilir? 

:Şairin: 

ün 



cBen uğraşıp savaştıkça kaza, bu senin başarabileceğin bir if.. 
değildir; başka kapıya hak; diyor.» sözlerindeki hikmet aşikardıL 

Şerefüddin, o şa~ınlık ve dü~künlük demlerinde kardeşi Zı-

ya'ya gönderilmek üzere yazdığı farsça bir kasidenin ilk heytind• 
§U acı sözleri nıırıldanmıştır 

cBen gittim, gü!!.diizüm karanlık geceye döndü. Şam'dan dön

meyen Zıya'yı sabahlara kadar hekledim.» 
'- -

O yıl içinde baş gösteren başka hadiseler 

Tuku ve Tudwvn, ikışlakta oturıdukları müddetçe Hatir oğullan 
isyanına katılan büyük küçük her kimi haber aldılarsa yanlarına, 
çağırdılar. Fitnenin araştırılması maksadiyle sorguya çektiles.
Pervane, isyana karı~tığını saklamayan yahut söylemekten çekinca, 
mçsuz fukaranın, kurtarıbnası için çok uğraştı. 1nat ve dik b~ 
lık 'göstereııler ise layıik oldukları helaya uğradılar. 

Müellif diyor ki: 

cO sıralarda hen de asilerin divanında bir kalem ve vmfe ,.._ 
, Jıibi idim. Fakat bu karg~alığa karışmaklığliQi ktındi isteğimi•· 
tleğil zorla olmuştur. Bir takım mal ve millke konmak iısteyen ha.--
m kimseler gibi ihiç bir kulun hakkına' el uzatmadım.. Her yöndea 
temiz kaldım. Bundan dolayı ıileyhimdeki fesatlardan bir d'yaa;. 

· ~rmedlln. Yağdan kııl çeker gibi kolayca_ yakayı kurtardım. Şairia ·
dediği gibi: Sen kimsenin şarabını ağzına vu~adıkıtan sonra niiçifa.. 
ayyaşlar gibi ha~ ağrısı çekesin; Tanrı'nın lô.tfu ile bu gürültük 
arasında hiç bir dedi kod.uya uğramadan aelam~te çıktım. Yine Jııiıi.o
pirin şu sözleriyle belirtmek istediği nükteye bakın: 

Halkın çiğnediğini gördüğün lokma ve onu meydana getir .. 
lıQ.ğday daneleri, çekii·genin, ikurdun, kuşun ayakları altmda i&
Sonra yıağmurların, yakıcı sıcakların, ezici değirmen taşlarrom ....._ 
lmda kaldı. Bu nimeti, lokma haline getirinceye kadar koruT._" 
Alla1ı'tan b~ka kimdir?» 



.. 

Iraraman oğullan ile Uç Türklerinin ayaklanması · 

Yine bu yıl içinde Karaman oğullariyle uç Türkleri ayaklandı··
lar. İsyan ve taşkınlık fikirleri bunlarn kafalarmda yerleşmiş, mo• 
ğul korkusu gönüllerine sinmişti. Hatir oğlu Şerefüddin'in isyani 

meyd~n alınca bunlar da ister istemez hü:kumete itaattan ayrılmış, 
saltanat divanına göndermekte oldukiab vergileri vermekten yüz 
çevirmiıılerdir. (Ermenak) vilayeti başbuğu olan (Huten'li Bed-

rüddin) Karaman Türklerine karşı mukavemet göstermek için in
tikam duygularİyle hareket ediyordu. Pervane bu hale razı olma• 
dı ise de Bedrüddin'in son derece inat ve ısrarlarına dayanamadı. 

(Tuku) ve (Tudavn) ın da söz birliğiyle moğul askerlerinden ve Ta· 
cilderden biner kişilik bir kuvvetle Karaman oğullarının üzerine 
yürüdü. (Larende) ye vardiğı za~an Ermenak Tüııkleri istikhal 
için bir ulak gönderdiler. İsyan ve serkeşliklerinin diyeti olmak 

Üzere. saltanat hazinesine yüz bin altın göndermeyi taahhüt etınek
le heraber serleşker Huten'li Bedrüddin'in aidatını da tJamanıiyle 

ödeyeceklerine söz veııdiklerini bildirdiler. Fakat kibir ve gururu: · 
ile heraber yiğitliğine çok güvenen Bedrüddin daiha karlı çıkacağı· 

m sanarak asilerin malına ve kanına susamış, onların namuslıarın:i· 
Jdi.letınek sevdasına kapılmıştı. Sulh isteyenlere karşı cenge yürü· 

mek hatUarın en hüyüğüdür, ka:idesince işi kolaylıkla yatıştırmak: . 
yolu dururken hmııa yanaşm.adı. Saldırganlık yolunu tuttu. Neti

cede işi pek çetin bir kerteye getirdi. Bedrüddin, bu vilayetlerF 
yakıp yıkmağa, mallarını- yağmalamağa niyetlenmiştıi. İhtiyatsm- ' 

bir halde (Göksu) geıçidine dayandı. . Pervasız Türklerle karşılaş
mıştı. Asiler can ve hasla döğü,şerek yaman bir direnme gösterdi-. . . 

ler. Bedrüddin daha fazla dayanamadı. Şuursuz sarhoşlar gibi 
öteye heriye baş vurdu. i)kseye tutulmuş güvercin gibi çaresiz bit· 

durunıa düşmüştü. Gösterdiği yerSIİz cesaretten tamamİyle pişman• · 
oldu. Fıaik.at son · pişmaıilık da fayda vermedi. Umutları kırılınca 
{Ermenak) kalelerinden bir hisara canını attı, oraı:la muhasara ·· 

altında kaldı .. Moğul ve tacik askerlerinin bütün para, mühimmat .. -
cuk ve hayvıanlan asilerin eline geçti. İki boynuz ararken ku-



,f 

lakları da üste vermişti. Sığındığı kaleden bir ·türlü çıkacak yol 
bulamadı. Bir müddet o taraflarda düşman korkusundan mahpue 
ve ~aşkın bir halde gizlendi. 

Bedruddin'in bozgunluğu Türklerin, daha fıazla kuvvetlenme· 
.sine, cesaretl~riııin artmasına sebep oldu. 

Şehzade ve Noyınların tavsiyeleri üzerine saltanat naibi (Emi· 
nüddin Mikail) (Delüce) kışlağından (Larende) tarafına hareket 
.etti. Bedrüddin her ne kadar naihin o tarafa gelmesi fırsatından 
faydalanarak kendisini kurtarahilmiş ise de asilere karşı elden ge· 
len her .fedbir ve çareye baş vuran Eminüddin, bunları bir türlü 
iıtaat altına sokamamış, bütün emekleri boşa gitmiştir. 

Henüz bu isyan hastırılaınamış, Karııman oğulları fitnesi ya· 
'tıştırıİarak memlekette yeni bir nizarn ve ahenk kurulamamıştı ki; 
lJç taraflarmda başka asiler zümresinin firenık. kafilelerini vurduk
ları, bir çok mal ve paralarını talan ettikleri haberi geldi. O sırada 
'Sahiller Emin olan Pervane Muinüddin'in dayısı (Hoca Yunu~) da 
firenklerin yağmaya uğrayan mal ve paralarını geri almak üzere 
bunların başına gönderildi. o da asilerin dildiği sulha yanaşmadı. 
Bir çok· gürültü ve patırdılardaıı sonra bozuldu. Bütün hayvanlan, 

silahları, mühinıınatı, ordusunun davul ve bayrağı uç Türklerinin 
eline düştü. Bu hareketler sonunda Karaman oğullar;nın kudret 
ve ·şevketleri bir kat daha yükseldi. Her çevrede asilerin şımarık· 
lığı artti. Sağa, sola saldırmağa, günden güne azgınlıkalrını ileri· 
1etmeğe başladılar. Dolap ve desiselerle .gün geçtikçe kuvvetleri 
fazlalaşıyor, . gittikleri vilayetleri heinen ·· tasarruflarına geçiriyor-
1ar, serl~erlerin bu yerleri bir daha geri almalarına· iıiıldin kalmı· 
-yordu. 

Eminüddrin Mikail ile diğer başhuğlar fesadı yatıştırmaktan 

:aciz kalınca Konya'ya döndüler. Orada k\şlağa çekildiler. Soğuk 
güıılerin geçmesini bekliyorlardı. Biraz sonra Pervane Muinüd~ 
din ve Noyınlar vaktiyle (Alıncak) ın geçmiş olduğu yoldan uç vi· 

layetlerine yürüdüler. Oraları asilerden teniizlediler. Fakıat dÜ-
1JÜnce ve dilekleri tamaıniyle gerçekleşmeden Tanrı'nın takdiri, hü· 
tün denizierin söndüremiyeceği başka bir ateşi alevleıidiriyordu. 
Allah'ın çıkardığı bir sele karşı kulun yapacağı tedbirlerin ne de· 



ğeri olabilirdi? Halbuki yıllardanberi memleketin her tarafında 
karışıklıklar alabildiğine artıyo:ç, bu hadiselerin acı hatıralan 

karşısında derdine şüa be:ıtleyen halkın ııasibi zehir oluyordu.· Asi
lerin kopardıkları kıyametten hiç bir ta:r>afta güven ve rahat kal
mamıştı. 

Meliküzzahir Baybars'm Anadolu'ya yürümesi 

676 = ·1277 yılı ilk baharında Şaım hükiimdarı Melik Zahir, 
yağmur taneleri gibi sayısız bir ordu ile o taraftan Selçuk diyarına 
yürüdü- (Kı~şehir) kışlağında bulunan (Tukli) ve (Tudavn) Elhis· 
tan) a hareket ettiler. Pervane (Muinüddin) «;le Tac:ij): ve başka yer
li askeriyle aynı ~amanda yola çıktı. Elbistan salırasına vardıkları 
.rıaman (Bayço) henüz (Niğde) kışlağındaki askerle Tuku'ya yetişe
memişti. . O sırada Melik Zahir Şam ordusu ile sınırı geçtiğinden 
her iki taraf askeri allSJZln karşılaştı .. ~Savaş alanında iki tarafın 
sağ ve sol kanaılariyle merkez kısımları tabiye edilerek sert bir vn-. 
ruşnı.a başladı. . Elhistan ovası döıkülen kanlada Hile rengine bı:ı
yandı. . Kılıçlardan kan buğuları yükseliyor, hıılutlard an kan yağ
murları yağıyordu. Şairin. dediği gibi:. €Cihanın kuvvet ve şiddet· 
ten sanki .soluğu kesilmi.ş, ecelin ağzı intikam hırsiyle açılmıştır. 

Kalp.:amanların saçılan kanlariyle sulanan cenk meydanında ölüm 
kuşu kınalı keklikler gibi kızıl g~gasını açmış dol.aşıyor.» 

Keskin kılıç ~arbeleri, mızrak ve kal;kan gürültüleri arasında 
ınoğnl çerileri yüz geri ettiler. İkbal ve devletleri sona ermiş olan 
(Tuku) ve (Tudavn) ·bu kaıılı çarpışmada dülıyasından göçen mo
ğnllar a.rasına karıştılar. Vefasız düny~ onların vücutlarını da top·· 
rağa serdi. Darma dağın edilen m,oğul sürüleri,. zabitleriyle hera
ber kıhçtan geçirilerek kurtlara, kuşlaı;a yem oldular. 

Pervane Muinüddin, «Harp hiyledir» düsturu gereğince çevir
diği kurnazca bir planla o. büyük felaketten yakasını sıyırmağa 
muvaffak· oldu. Takat getirHemiyecek durumlar karşısında geri 
dölımek Peyganıber'in sünnetidir, diyerek bir gecede ilgarla (Kay
seri) yi boyladı. Orada tutunamıyacağını anlayınca (Tokat) a sa

vuştu. 
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Melik Zahir geride kal,an, moğul çerilerini kovalıyarak (Kay
ileri) ye girdi. Şehirdeki Selçuk tahtına oturdu. Anadolu ülkesinin 
fethi haberini ilk önce Şam'a bildirdi. Bu husııstaki fetihnarnede 
:şu sözler vardı: 

«Mel'ftu Moğul leşkerini ikırdık. Rum diyannı hir günıde ele_ 
geçirdik .... » 

Melik Zahir bütün Anadolu e:ıillrleriyle Karaman ve Uç Türk
leri Başhuğlarını Kayseri'ye Çağırmak üzere elçi gönderdi. Kendi 
imzasiıyle ya21d1Jğı fetihnameleri her taraf,a dağıttırdı. Kayseri'de 
·on gün kadar hekledi. Beraberinde kalahalık askeri vardı. Yol· 
ların kapanmasından ve erzak noiksanından sıkınıtı haş gösterdi. Bir 
ölçek ekin kırik dirheme çıktığı halde hulunamıyordu. Hayvanlar 
1;çin yem tedariki de güçleşnıişti. Kaledeki aınhıırlann · açılmasına 
·müsaade etmedi. Halktan hiç kimsenin malına, daıvanna eluzatıl· 

- masına meydan bırakmadıı. Nihayet bu ağır şartlar içinde kalan 
'Şam ordusu ağırlıklarını Kays~ri'de atarak geri dönmek zoronda 
"kaldı. Fakat memleketin her tarafına gönderilmiş olan feımanlar
dan fetihnamelerden bir çok kanşıklık:lar yüz gösterdi. Asilerin 
·11aldırganlıklan dailıaı ziyade artmıştı. Devlet, Melik Zahir'in Ana
dolu'ya yürümesinden dolayı büyük zararlara, perişanlıklara ur 
--radı. Memleketteki fesatçıların cür'etlerinıi artıran bu hadise etraf· 
·ta en büyük .sarsmtilar doğurdu. Tesiri, uzun müddet sürdü. · 

Şam hükümdarı Keyseri'de kaldığı bir kaç gün içinde Pen• 
ne (Muinüddin) in (Tokcat) tan ve saltanat naibi (Eminüddin) 'm 
Konya'dan gelerek ~enılekette barışı kurmak· ve işleri yatıştırmak' 
için baş vuracaklarını umuyordu. Halbuki Pervane ile beraber di· 
ğer heylerden de .giden olmadı. En hayırlı çare geri . dönmektir 
diyerek Şam smırlanna yollandı. 

(Abaka) hanın Anadoluya gelmesi"J 

Cilıan padi§ahı «İlhanlılar hükümdan» Ahaka Han, Şam'lılan 
~-menıleketten çıkarmak üzere yıldızlar kadar sayısız ve güçlü bir 
:askerle ve son siir'atle Anadolu'ya yeti~ınişti. Fakat Melik Zahir 



ibu sırada Suriye)e dönmüş bulunuyordu. Ahaık.a, vakit geçirme
-den (Elhistan )sahrasına. yöneldi. Taın Elhistan'a vardığı zaman . 
llelik Zahir de (Haleh) e ulaş:mıştı. 

Ahaka, Moğril ordusunun önce h,o~gun verdiği cenk alanını biz.. 
.:zat dolaştı. Acele-ile Şam'lıların arkasına düşerek sınırlara kadar 
-ulaşmak pek çetin bir iş olacaktı. «Tilki'nin kendi iııinde göster-
-diği yiğitliği arslan yabancı inde gösteremez.» derler. Ahaka la btt 
-:n~ktayı düşünerek dizginini {Erzincan) tarafına Çevirdi. , _Pervaıre 
.Muinüddin'i de heraberinde götürdü. 

676 yılı içinde ölen Devlet erkam (1) 

. Pervane Muinüddin'e talih yardım etınemişti. Elhistan hozgo
ı'Bunda parmağı olduğundan şüphe edildi. Pervane her ne kadar 
bir çok mazeretler gösterdi, kendini temiz çıkarınağa uğraştı ise. de 
bir faydası görülmedi. DeVlet ve ikhali son demine yakla§mış, hah~ 
nnın yıldızı kararmıştı. Takdirin pençesinden ke:ı;ıdini kurtara· 
'ma dı. 

(1) 676 yılında Selçukller ülkesinin ünlü vezirleri ebediyet ale-
·mine g§ç ettiler. -

Bunları, Sadri Mütetabbib adıyla ünlerren Eıbubekr oğlu Kon
_yalı Hekim Zeki 32 beyitlik mersiyesiyle taze bir matem gibi an
latmaktadır. İlk defa tarafıından basılan Mevlana'nın Mektupları 
kitabında metin ve türkçesi ortaya atılan Ağıdı buraya geçiriyo
rum: 

" Bu ağıd ;bilümum Anadolu ülkesi beyleri hakkında 676 yı
·ıında onların devlet' günleri inkırazla sona erdiğinde kaleme alın
:liilŞtır. 

i - Anad<olu ülkesinin büyükleri aceba bu cihandan ne gör
, -·düler de nerey/e gittiler diye 'zamandan so:r.dum.. 

2 - Geçen sene onları şanlı, şöhretli bırakmıştım; bu gün ne 
:adları kalımış ne sanları. 

3 - O azametli Pervane acaba nereye gitmiştir. O büyüklük 
·-~ haşmet, kudret şimili nerede T 

4-- O binicilik, o at koşturma ve büyüklerin kendi arzularıyla 
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Vezir (Isfahan) lı (Şemsüddin) öldürüleceği sırada yazdığı bir
kasi.dede şu hakikatları ifade etmişti : 

~Takdirin elinden fırlamış olan bir oka karşı tedbir almak 
kimin elinden gelir? Gerdun kim oluyor? Talih nedir? Güneş ne · 
yapabilir? Bu Tanrı'nın yazısıdır. Kadere yormak ,gerektir.» 

Perv·ane Muinüddin «Tanrı mülkü dilediğine verin ayeti hük-, 

ınünce devlet ve taliin yar olduğu, ikbal sarayının sağlam temel
lere dayandığı günlerde zamanenin her türlü yardınılarına, uygun 
tesadüflerine mazhar olmuş, isabetli tedbirleriyle Tanrı katında 

bütün dilekleri yerine gelmiş bir emir idi. Saadet yıldızı karar· 
maya yüz tutunca onun yüksek meziyyetlerinden hiç hirinin fay
dası olmadı. Bin bir bela ve işkence arasında her teşebbüsü çözül
mez bir kör düğümle bağlanıyurd~, İsrail oğullannın (Tih) salıra
sında gösterdikleri azgınlıklar yüzünden yollarını kaybetmeleri 

arkasından, önünden gitmesi nerede~ 
5 - O beylik, ·o kumanda, o vakar nerede; o ucu bucağı bu

_lunmıyan hazineler ne oldu~ 

6 - Pervane'nin o heybeti nerede ki bütün Anadolu ülkesin
deki kurtların ağzı k~oyun etinden. mahrum kalmJJş, zaJimler pus-' 
muştu. 

7 - O askere kumanda, o uısul ve nizam ve intizaım nerede, 
o fesa:hat ve elfa~. o dil- tatlı söz - nerede? , 

8 - Erkenden konağının kapısında dizilen beylerden şimdi 
hiç kimse görülmeyor. 

9 - N erede bir .müfsid, bir yolkes en, bir uğru «hırS}Z>} varsa 
anın (Pervane'nin) kılıcı korkusuııdan ·zebun kalmJiştı. 

10 - Anad.olu ülkesi hariciler, fesad, fitnecilerle. dolmuş iken 
onun kılıcı gölgesinde cennet bağçesine dönmüştü. 

ll - _Şimdi onun nazlı vücudunun yokluğundan istifade ede
rek ytırt, yılan ve akreplerle dolu olan ta,muya «cehennem» e dön
müştür. 

12 ~ Asrın gi:i.zide ve benzersiz Naibi olan o kişi, nasıl oldu 
da gözlerıden yok oldu? (Eminüddin Mikıftil'den bahsediyor, Uz-· 
luk). 

13 - N erede o rezanet, nerede o se1bat ve kumanda, nerede o-
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;gibi Parvane de ·kurtuluş çarelerini elden kaçırmıştı. Çünkü Şam. 
ordularının Anadolu'ya yürümesi onun devletinin gündiizünü ge· 
-ceye çevirmıştı. Nihayet· (Ala dağ) da şehitlik mertchesine erişti. 

Allah, kahrini centet bahçeleri ·gihi serin ve safalı' kılsın. Ölümü 
içiu söylenilen manzum bir tarihte : 

«Cömertlik ve yücelik aleminin hir tanesi olan Pervane şehit 
·oldu. Cihauın gönlüile bir dağ vuruldu. 676 yılı Rabiül'evvel ayı
nın ilk gecesinde, yatsı sularında (Aladağ) da Allah'ına kavuştu.:. 

Pervane'nin yold-aşlarından bulunan bazı faziletli kimseler de

'mişlerdir ki : 

(Erzincan) dan (Aladağ) a giderken kendisiyle vedahıştığımız 

sıralarda teselli verdik. Hayırlı yolculuklar dileyerek se·fer duaısı et· 

tik. Tanrı'dan dileı-iz ki bütün istekleriniz yerine gelir, tekrar 

esenlikle döner.siniz dedik. O cevap verdi ve dedi ki: Bundan son· 

büyüklük ve o kaviım ve kabile? 

14 - Yıllarca toplayıp bitiktirdiği mallar, nerede o etrafını 
.alan kölelerle o tertip, o hihıedanlı:k nerede? 

15- Zavallı Yunus hoca «Pervane'nin dayısı idi, Uzluk» aca
ba nereye gitmiştir, o benzersiz server, o taze yiğit bey ne oldp. T · 

16 - N erede o büyüklük, nı:ırede o saltanat, izzet ve naz, ne,
rede o kaza- gibi yalı boylarına buyurut ediş «Yunus Hoca Emir
al-Savahil idi, Uzluk». 

17 - Makbul bir delikanlı olan talihsiz Bahaüddin nasıl ol
du da işleri bırakıp ansızın -aralıkta kayboldu. (Bahaiiddin de 
]Jınir-al-Savahil idi, aynı zamaılda Mevlevi, yazısı da güzeldi, Ib:
rahiın adında bir oğ·lunu bu Ağıt yazan Sadrin Münşaatıııdan öğ-
reniyoruz. Uzluk). ' 

is- Nerede o fesahat, o yazılar, o sözler, nerede o kifayetler 
·ve o mansııb, o makam · 

19 - O bando muzika ile bayraklar nereye grtti ve üzerlerin
de ejderha resimleri olan kuımaşlar acaba ne oldu? 

20 - Salüb'in «Sahib Ata Falırfrddin Ali'nin» iki oğlu neden 
yüz çevirdiler, cana kıyan felekte her ikisiııden de eser yok. 

21 - O harb, darb, o işret meclisleriyle ay gibi güzel yüzlü 



:ra memleket (Hor.asanı) lılar elinde kalmı~tır. Onlar bu diyarda" 
durdukça bizim için yaşamanın ne değeri olacaktır? Pervane'nin, 
yüksek iman ve yurt severliğinin bir örneği daha : 

Adamlarından birisinin dört tane arap atı vardı ki tam bir yıl·· 
dan beri idrnan yaptırılmı~, on gün geeeli gündüzlü yürüyebileeeL 
derecede mükemmel yetiştirilınişti. Moğullarm durunılannda. kötu 
alametler belirmeğe başlayınca böyle sonu belli olmayan bir yol-
culuğa çıkmaktansa bu atlara binerek kaçmayı ve zafer vaktma 
kadar bir yerde gizlenip beklemeyi teklif ettiler. Pervane verdiği 
cevapta: 

Evet kaçmak kolaydır. Buna fırsat ve imkan da vardır. Ancak 
bizim yüzümüzden moğullar" arkadan bir çok vilayetlere baskınlar 
yapacak, suçsuz müslümaıılara işkence ve zarar yapacaklardır. Bir
kaç .gün daha yaşamak kaygruıu ile benim kaçmklığım yüzünde& 
halkım bu zahmetlere uğramasına nasıl razı olabilirim? demiştir. 

köleler nerede, o kıymetli elbiseler ve o zengin hazineler acaba ne· · 
oldu? 

22 - Güçte ve kuvvette kükriyen arslana benzeyen o tacigir-· 
cSahib'in büyük oğlunun a,dı Tacüddin Hüseyin beydi, Uzluk»
dostları tarafından bile anılma;z oldu; 

23- O askereesine hareketler; o bıyık bumnaları acaba nere
de, o .turna kırı güzel• atlar, o .doğan kuşlarıyla o tantana, o deb-· 
debe, o gürz, o ok atışlar ne oldu 1 

24 - Nerede o Hatir oğlu Şerefuddin ki rifatta ferkadan yıl~. 
dızının üstüne çıkmış ve hatta geçmişti bile. 

25 - Büyüklükte bir mertebeye erişmişti ki yedi kat gök anın:. 
~ derecesi altında sanılırdı. 

26 - Za~~~ B~ylerb~yi,~ Anadolu ülkesinin sahib kıranı idi 
ki diğer beyler onun huzurun~a çocuk·kalırdı. 

27 - Sorularıma zamane karşılık vererek: onların hepsi eceı· 
içkisiyle serhoş olduğundan hayat meclisinden çekilip gittiler. · 

28 -~ Onlar . bir müddet arnali cihanı kucakla:mışlar.ken niha-
yet inliyerek göç edip aradan kayboldula;r. 

29 -,-- Cihanda kimsenin daimi olarak · kalmasına im:ka.n yok--
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RuHisa Pervane'nin öldürülmesi üzerine ~eytan kılıhl,_ı asiler 
büsbütün ç.Üeden çıktılax. Uç taraflarındaki azgın Türkleri"u fitn~ 
yangını daha ziyade alevlendi. Bu facialar dolayısiyle Büyük Di· 
van Veziri -(Şemsüddih Cüveyni) nin yazdığı arapça bir kıt'aıda 

şöyle diyor: 

«Türklerin (Seha) diyarindan baş kaldırdıklarını gördüğüm za· 

man bu aklı ve dini olmayan şuursuzlar hakkında teessürlerle önce 

söylenilmiş oJan şu nükteyi inşat ettim. Süle'yman geçip gitti. Şey· 

taıılar çözülüp da.ğıldı.» Atahek (Mecdüd'llin Muhammed) (2) pa· 

dişah (Ahaka) ya kıılluk vazifesini arzettikten sonra geri ·dönerken 

Sivas'ta ağır bir hastalığa tutuldu. Orada dünyasından göçtü. Ba

ka di yarma gönderdiler. Ecel habercileri onun da ömiir defterinin 

yaprıı.klarını kapaml{l, dünya, o fazilet ciham vezirin de varlığın· 

dan mahr~ kalmıı;ıtır. Tanrı Rahmet etsin (3). 

tur. Çünkü dünyanın temelini kuran böyle kuıımuştur. 

30 - Onlardan önee de muratlarma ermiş nice Beyler ve or
dulara sahip ne azametli padiışahlar vardı. 

31- Onlar ki yer yüzünü tutmuş, zengine, yoksula, kocamışa, 
yiğite karşı tahakküm sürmüşlerdi. 

32 - Lakin o saltanatlar, o serv~t, o azametler kuru şeyler
dir, ölüm kapısı kendilerine açılmca hepsi saltanat tahtından baş 
aşağı geldi. 

33 -.Ölüm okuna -karşı hiç bir kalkamu yardımı olamas:, 
ölfun kılıcma karşı gelecek zırh ve kaftan bile hasara uğrar. 

Bu ağrdın aslı Ankara Maarif Vekilliği kütüphanesinde Ede-
biyat bölüımünde saklı Nr. 126 da ya:Zıli Ravzat-al:..küttab va Ha
dikat-al-bab adlı Müıışaatı~ sonunda bulunmaktadır. Bu Münşaat 
kitabı 4 yazma ile karşılaştıl-ılark kiitüphnem için Kilisli Rifat yö
nünden kopya edilmiştir. Uzluk, 

NOTA: · 
Mumüddin'in ~ğullarmdan Abaraylı bahseylemektedir. Ef.. 

laki Kastamonu beyi Süleymanşah I den söz açtığı halde Pervane 
oğullarından bir şey söylemez. · 

Eminüddin Mikail, N ai bessaltana idi. Karısı da ari:f bir hatun 
imiş, Mevlana buna Hatunların Şeyhi demektedir. Sivrihisar'da 
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(Tacüdıhn Mfıtez), ( 4), İlhan'ın bayrağı altmda (Erzincan) a 

giden ordunun gereçlerini hazırlamak üzere orada bulunuyordu. 

İşierini bitirdikten sonra, yakasma yapışan .bir ha:stalıkta:n kurtula

madı. Onun devletine de zeval erişti. Emirlik mesnedi o ilısan kay

nağından hali kaldı. Memleketin bir çok değerli alim Ve dahileri 

de hu ölijm dolayısiyle gördükleri nimet ve himayelerden geri kal

dılar. Tacüddin, yaptığı iıyili'klerin güzel hatıraları arasmda Tan

rı'sına kavuştu- Anadolu işleri, bu değerli varlıkların birer birer 

hayattim çekilmeleri dolayısiyle yine hozulmağa yüz tuttu. İliin ve 

ibadet aleminde olgunlaşmış ve derinleşmiş olan büyük bilginle

:rin, şeyhlerin hiınmetleriyle bir zaman en yüce mertebelere eriş

miş olan Sel~uk oğulları devleti şimdi onlaı;ın yokluğu ile pek düş

kün bir deruma girmişti. 

--------------~-~-----------

camisi vardır, ben Mektubatı :ıvı:evlana'da yanlışlıkla (türbesi ora
'da) demiş tim. 

Hatireddin oğlu Şerefüddin ve kardeşi Ziyaüddin hakkında 
Eflaki'de ınalfımat vardır. Sultan V el ed, Şeref için uzun bir ka
r.ıide yazrruştn·. Oğlu Evlıad ise Şeyh Sadrüddin-i Kunevi'nin ha
d,is dersl~rine devam edenler arasındadır. Mektubatı Mevlana 
.Mukaçldimesi, S.OO Uzluk. 

Yunus Hoca için Eflaki'de bir kayda rastlamadım. 
Bahaüddin Bahri için hayli malumat vardır. Eflaki, t. I, p. 

143, 194, 201,· 285, 348, 359; II, p. 2, 12, 77, 78, 101. Bahaüddin'in 
ibrahiın ._achnda oğlu olduğunu Sadri Mütetabbibi\ıirı mektupla. 
rından adıyoruz. Orada Emirüssevahil'e karşı yazılmış mektup
lar vardır. 

(2) IVüüııüddin'iıı dahıadı, Erzincanlıdır, katip, edip nezih 
Mev-lanii bendesi bir zat idi. 

Uzluk 

(3) Müiııüddin Süleyman veya Pervane bey, Deylimli vezir 
Mühezzi:büddin Ali'nin oğludur. Karısı, sultan Alaüddin II nin kız 
karde-şi Gürcühatun'dur. Mevlana'nın meclislerine gelir, Şeyh Sad
riiddiıı K~:ı:·Bvi'niıı hadis derslerini dinleııdi, e-li aç}k, verimli, zeki 
her nederı>'e hiizı tarihi kusurları olan bir zattır. Mevlana, Fihi-
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. . 
O çoğlarda dünyadan göçen büyük ilim ve 

hakikat erenleri 

672 = 1273 yılında başlayan uğurısuz h~diselerdeıı:; sonra Per
vane Muinüddin'in -.derneğinıde ·bulunan din ve devlet büyükleri de 
Mrer birer Pervane'nin ardından göçüp gitmişlerdir. Zaten Şam 
askeri Anadolu'ya girdiktep sonra hepsinin de zevk ve neş'ei kaç· 
mıştı. (5) 

Belli'li (Mevlana Celalüddin Muhammed) zamamn kuthu, 
cihanın bit tanesiydi. (Sutanül'ulema, Sultanül'arifin) Yani bilgin~ 
lerin,' erenlerin sultanı .diye amlan (Belh) li (Muhammed. oğlu Mu~ 
hammed Behaüdd'in) in oğlu i.di. - Tanrı onun aziz a.Iım sırlarını 
kutlasın - fena diyarından ebediyet alemine- erişti. Biiyük Mevla
na, Ulu Tanrı'sına yürekten hir münacatta bulunmuş <~Yarahbi; 

benimle ölüm arasmda bir hanş- yap! Ey -sevgili AJlahım 1 >) diye 

mafihi isimli eserını ekseri~va onun buluııduğu mecli.s1erde ve ona 
karşı söylemiştir. Mevlev1 menk:ılbelerinde adı saygı ile anılır. 
Karısı Gürcü Hatun da Mevlevi oymağının · muhiple:rinden idi. 
Aynüddevle isımind-eki AnadoJulu bir ressama Me.v]ana'mn resmi-
ni yaptırmıştır. Efla'ki C. S. .,. 

, Muiniiddin, Sultan V el ed t,çı,rafındaıı da saygı gör1müş ve Di
vanında ıızi.ın bir kaside ile öğülmiiştür. Bayıbars'm Anadolu'ya 
gelmesinde, el birliği yapması affedilmiyecek en biiyük kusuru- ·. 
dur. 

Uzluk 

( 4) Aslen Harzemli olup Selçukilerle Harzemşa:h ·LnTafından 

elçi olarak gelen Müeirüddin Tahir'in oğludur. Mevlikrıfı kendisine 
hemşeri diye çağirır ve diğer vezirlerden daha cıok severdi. En çok 
Aksaray'da oturmuştur. Dariişşifa, Riibah oJdu~·um; yg;,ıyor. ' 

Uzluk 

(5) Mevlana Ct>lalü,ddin, Sultaniilülema adı ile ün :;alan Belhli 

Muhammed Bahftiiddin'in oğ·Jndur. 604 te Belh'cle doğmuş sonra ba-' 
bası, annesi, l~arcleşi ile birlikte Nişabur, Bağdact Mekke, Medine, 
Şam, Halep, Malatya, Erzincan, SuŞehri; Larende'yi ziyaretle uzun 
bir seyahattan sonra Konya'va 625 de g·elrmişlerdir. Talısili baba
smdan, Halep, Şam'daclır. Manev1 terbiyesi babası ve babasınm 
müridi Seyit Burhanücldin'dendir: Önceleri dört tıı ilhim medre-



yalvamıı§tı. Bu nİyazı kabul edijdi. Tanrı'sının rahmetine ka
T-UŞt1i. Aşağıda sözü geçecek olan Şeyhül'islam (Sadrüddiıı) cenaze 
namazını kidırdıktan sonra ona da bir hastalık geldi. Şeyhlerin 
kolları arasınd~ tekkesine götül'düler. Sekiz ay sonra o da Tanrı'ya 
kavuştu. 

, Büyük Şeyh (Sadrüddin Muhammed), Selçuk ülkesi Şeylıül'

islamı idi. Bütün zamane şey;hlerinin, bilginlerinin en seçkini, dev

ranın ikinci İmaını azamı sa:yılırdı. Hadis ilinmde manevi bilgi

lerde eşsizdi. Kendisine sultanlar divanında arap ve acem di·ya

rı (*) halifesi diye hitap ederlerdi. Şeyılı (SadriiıdıJinl (6) 605 = 
1207 yılınıda doğınıuş, 673 = 1274 yılmda onun, irfan güneşi ii:~at 

semasında batmıştır. Şey;h ve iliimierin onun varhğınd·an ışık alan 

gözleri ölümünden sonra büsbütün kararmış, günün neş'esi bozu

lan çehresi, sararmıştır. Daima ders meclisini dolduran f;:ı.ziletli 

ı;;ede ders okutmuş, 643 de Şemsin gelmesinden sonra şiirle uğraş
mıştır. Aziz dostup.un ebediyen kaybolmasından sonra bir çok 
lirik g{lzeller yazmıştır. 93000 beyit gibi muazza;m bir yekiln tu
tan bu divanın d.oğru bir nüshası basılmamıştır. 26000 beyitten 
ibaret ve didaktik bir eser ?lan ıp.esnevi yazılmaya başladığı 65~ 
tarihinden beri Anadolu'da Iran, Irak, Hind ve Bulıara'da, Rume
li'de büyük alaka ve saygı uyandırmıştır. İlk gününden iÜbaren' 
farsça olan me;tnini okuyup bu dini ve rabbani marifeti bilme
yenlere anlatmak üzere mesnevi okuyanlar Mesnevihanlar yetiş
miştir. Sultan Veled ve Eflaki Dede en güzel örnektir. Bir ç.ok 
türkçe, farsÇa, arapça, ingilizce, alınıanca şerh ve tercümeleri var
dır. Mesnevihin tam metin ve tercümesi Mısır'da 1268 tariİlınde 
nefis talik lıarfle basılmıştır. Son senelerde İngiltere'de Mister 
Gib'b vakfı tarafından metin ve tercümesi, muşkülatlı kelime ve. 
beyitleri açan ~erhle:İ-i basılmıştır. Dünyada en eski mesnevi 676 ta
rihinde yazılmış olup Konya Mevlevi dergahında saklı durmakta
dır. Molla Cami'nin İraıi dilinde Kur'an dediği mesnevi son yıl
larda V eled Çelebi Hazretleri tarafından yeniden dilimize çevril
miş, Maarif Vekilliği tarafından Şark klasikleri serisinin ilk nu-· 
marası olarak basılmıştır. Selçuk! padişalılarıııa, vezirlerine, bü
yüklerine yazdığı 144 a:de.t farsça mektup izahlan ile beraber be
nim tarafıından ba;stırıldı. 7 mevizesini. ha vi bir diğer mensur eseri 
Mecalis Se b ai Mevlana yine tarafıından tercümesi, metni· 1\fevla
~a.'nın geniş hal tercümesi ile birlikte bastınlmıştır. Son yıllarda 
Iran'da ınesnevi metin olarak basıldığı gibi Mevlana hakkında da 
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insanların, ~eyhlerin, alimierin feyizli dernekleri kendi,sinden son· 
ra darma dağın olmuştur. Büyük şairlerden biri ya~dığı hq mer
siıyede tıöyle ağlıyor: 

«Hünyanın halifesi ve dünya ehlinin ziyneti Sadrüddin ilc 
onun manalar dellizi ve incelilder hazinesi olan varlığı geçti. Bu 
islamlar şeyhinin göçmesi~den sonra artık müslümanlar arasında 
kemal ve nur da kalmadı. Bumlan böyle çetin me~elelerin düğümü

nü çözecek, bundan geri hakikatları aydınlatacak kim var? Artık 
zamanenin yol gösteııi~ileri, önlerindeki kuyuları ancak onu şahilı.:a
lar iistünde parlayan ateşinin ışığı ile görebifeceklerdir. 

· Ey asrımızın şeyhi, ey karanlık ve .dar günleri:qı.izde doğru 

yolu gösteren büyük müı'şid; Tanrı'nın selamı senin üzerine olsun; 
Allah seni mezarında mağfiret ve rahmetinin kevseriyle sulasın.>> 

Tus'Iu (Nasirüddin Muhammed) geçmiş dünya alimlerinin son 

iki tane mühim eser neşredilnıiştir. Uzluk. 
(*) Kur'an ·ve Hadiste geçen (Acem) sözünden (Arab) milli~ 

yeti d1şnıda kalan müslümanlaı: kasdedilir. Mütercim. 
(6) Sadrüddini Kunevi, Gıyasüddin Keyhusrev I in sevgili 

dostu büyük alim Mecdüddiiı İshak'ın oğludur. 605 de Malatya'
da doğmuştur. Baıbası, sonraları Selçuk tahtına İzzüddin Keyka
vus I diye oturan şehzadenin mürebbisi olarak Malatya'da bulUB
muştur. Sadrüddin, babasının.arkadaşı Şeyhi Ekber ·Muhiddin ta
rafından büyütülmüştür. Tasavvuf ve bilhassa hadis ilminde bü
yük behresi var:dı. Konya'da hpca Cihan'ın ketrdisine hediye etti- · 
ği evde otururdu. Bu ev çeşme kapısı denilen Konya sur kapıla
rının birisinin dışarısın:da ve şimdiki türbesinin olduğu yerde idi. 

Sadrüddin çok zengin bir kişi. idi. Evi adeta bir konaktı. Hiz· 
metçileri, uşakları, ahçıları vardı. Tatil günleri nefis yemekler 
pişer ve Konya'nın yüze gelen sayılı şahsiyetleri ziyaretine gelir
di. Mevlana'nın cenaze namazını kıldıktan sonra hastalaninış ve 
sekiz ay sonra 16 Muharrem 673 Pazar günü kuşluk vakti öl· 
müştür. Bu son tarihi, vasiyetnamesi ile birlikte ilk defa üstadı
mız Ahlp.et Remzi Akyürek bulmuştur. Buluş tarafıından· Babalık 
gazetesinde bir makale olarak meraklılarına bildirilmiştir. Sad
rüddin, Muhiddin'in fikirlerini yayma_ noktai nazarmdan incelen
mBsi gereken bir konudur. Onunla hiç kimse meşgul olmamıştır. 
Eserlerinden Fatiha tefsiri 1310 da Haydarabad'da basılmıştır. 
Kütüphanede bir nüshası vardır. Diğeri İran'da litografya ile ba
sılmıştır. Uzluk. 
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!:esli ve im: 3il8l"lll aliımleri arasında en ileri gelen felekiyat bilgini, 
feylezofu idi. Na.siriiddin, gerçi (Meraga) da otururdu. Fakat 
onun yüksek bilgisinden bütün cihan alimleri, fazılları faydalan
makta idi" Eserlerinin, risale ve mektuplarının ünlü yankıları 
Anadolu' dan ba~ka bütün dünya ülkelerine de dağılm~tı· Z~anı:q · 
saldır.gan pençesi o faziletler cihanının da yakasına yapıştı. O sı

ralarda - Bağdad'da · h~yata veda etti. Ölümü için söyleııilen fars· 
ça manzum tarihin türkçesi şöyledir : 

«Millet ve devletin"yardımcısı Tus'lu Nasirüddin Muhanınıed 
()yle eşsiı; hi:r sima idi ki zamanenin anası onun gibi bir evlat do· 
ğurmamıştı. 672 yılı Zilhicce ayının 18 inci günü (Bağdad) dli ebe· 
diyet diyarına gitti.» 

İkinci bir tarih kıt' asında da: 

«Zillıie~e- ayımn 18 inci Perşembe günü akşam iizere 680 yı· 
lından tam dokuz yıl eksik bulunduğu bir tarihte cihanın üstadı 
Tus'lu Nasirüddin ezkaza (Bağdad) ·diyarından (Dariisselam = Se
lamet diyan) na göçtü denilmektedir. (Şu hale göre her iki tarih 
arasında h ir yıl fark vardır.) 

Memleket kadıları arasında ölenler 

Kaza ve kade~, arka arkaya kadılar:ıın kaza dairelerine de uğ· 
ramağa başladı. Hadiselerin yürüyüşü perişanlık elini onların kut· 
lu -alınlan üzerinde de dola~tırdı. Her ne kadar bunlardan her bi
rinin dergahı, nizarn ve ~eriatın kalesi; İskender seddi gibi sağlam 
idi. Fakat az günler içinde hepsi de sarsıldı. 

Urumiyeli kadı (Siracüddin) (*) : İlimde, fazilette engın bir 
deniz gibi idi. Şeriat semasının güneşi, hakikat ve tarikat alanı· 
nın merkez noktası sayılırdı. Akıl ve nakle ait bilgiler-de bütün 
cihan- aliml6riiıin en üstünü olan bu zatın yüksek ilminden fayda
lanmak için dünyamn her bucağmdan bir çok kimseler akın eder, 
Konya'da Ülker yıldızları. gibi bir bilginler cemaatı toplanır:dı. 

(*) Siracüddin Urmevi, lsİam aleminde büyük bir şölıret ve 
kıymete sahip olan (Metaliül'envar) · admdaki tefsirin müellifidir. 

202 



Siracüddin'in ölümünden sonra hunlar da daliilla dagır: oldular-

Urıimiye'li Kadı (İzzüddin) : Sivas kadısı idi. Ululukta felek
ler derecesine varnııştır. Meclisinde su ile ,ateş hirhirinden ayırt 
edilmezdi. Şeriat ve hikmet Himlerinde, diğer faziiletlerde eşsiııı· 

di. (Celalüddin Habih) (**) : Kayseri kadısı alim ve edih bir zat 
idi. 

Hoy'lu (Tacüddin) : Derneğinin ·dehşesinden güneş dördüncü 
kat gökte ter dökerdi. Bu değerli zatlardan sonra bir çok imamlar 
ve müderrisler de vardı ki her hiri kendi alanında hirıer irfan ve • 
fazilet yıldızı gibi etrafı aydınlatır, hakikat yollarına ışık saça:r· 
dı. Bunlar da eeclin pençesinden aman bulamayarak ebedi aleme 
yolcu olmuşlardır. 

Kadı asker (Hüsamiiddin) gibi azııın ve iradelerinin kuvvetiyle 
tanınmış bazı kimseler de Anadolu'yu bırakarak (Şam) a göçtüler. 
Huzur ve rahattan eser kalmayan baba yurtlanndan gurbet diya
rına yüz ·çevirdiler. 

Hadiselerin acı darbeleri karşısında artık ne Kayserin sara• 
yından, n~ de İskender'in surundan hir fayda kalmıştı .. Şairin de· 
diği gibi: 

«Yılanın sür'·ati önünde yengeç ve karıncanın ne değeri ola
bilir? Tufan sellerine karşı sert kayalada cılız otların ne farkı 
va;rdır?» 

Yukarıda sözleri geçen memleket hüyükler~nin sağlıklarmda, 
di:i;ıenine girmiş olan nizarn ve idare, onların ölümünden sonra büs
bütün çığırından çıkmış, ahenk bozulnıuştur. Yine hir şair: 

«Büyük keramet sahipleri, memleket uluları göçüp gittiler. 
Onların armağanı olan kerametler de kendileriyle heraber göçtü. 
Dikkat edilirse gidenlerin yerine geçen hayağı insanlar, bugün ölü 
hir hayalden başka hir şey değildirler.» diyor. 

İsıyanların devamı memlekette huzur ve rahatı taıı:ıamiyle ka
Çırmış, hu fitnenin yatışması için alınan tedbirler boşa çıkmıştı. 

(**) Meşhur Kayseri ve Siv81s sultanı olup, Milli Türk edebi
yatının nefis örneklerini veren Kadı Burhanüddin'in dedesinih 
dedesidir. 
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Her gün yu·rduna bağlı, hamiyyetli emirlerden birinin başı tehlike
ye giriyordu. Karamanlılarm Konya'ya yürüdülderi ilk günlerde 
Sahip Fahrüddin oğullanndan (Tacüddin Hüseyin) ve (Nusratüd· 
din Hasan). bunları (Konya Akşehiri) ovasında karşıladılar. İş çai
p~maya vardı. Sahip oğullarının her biri askerlikte, cesarette sa- · 

yılı kumandaıılardandı. Fakat talihleri yardım etmedi. Genç 
emirler bu çetin savaşta tatlı canlarını feda ettiler. (Hoca Yunrui) 
ve Sahiller Emici (Behaüddin) de uç taraflarında aynı akıbete uğ- · 

• ramışlardı. Her biri memleket semasının parlak birer güneşi olan 
ilaha bir çok emirlerin de bu ·arada saadet yıldızlan sönmüş, ha
yatları buz üstünde yazıya dönmüştü. 

Asiler, sanki Süleyman Peygamber'in ölümü ile zincirlerini ko· 
parmış şeytan sürüleri gibi çözülmüş, gergin bir yaydan çıkan fe-

sat okları gibi dışarı fırlamı~lardı. Bunlar, geçtikleri yerlerde rast
ladıkları emirleri belaya uğrattılar. Guya ki dünyanın bütün ağır-

lıkları o başbuğlar tar-aJına basıyor, onların devletlerini zevale 
eriştiriyordu. Gün geçtikçe zamanenin gidişi fenalaştı. Nizarn ve 
intizam ortadan kalktı. 

Cimri'nin baş kaldırması 

Bu hadiselerin devam ettiği sıralarda ayak takımı arasından 
(Cimri) meydana çıktı. Uç taraflarmda asilerle buluŞtu. Sultan 
İzzüddin Keykavus II) un oğlu olduğunu iddia ediyordu. Selçuk 

ogulları hımedaniyle hiç bir münasebeti olmadığı halde hir takım 
Jitneci müfsitler yalancı şahit dinl~ttil,er. O soyu belirsiz adam 

hakknda türlü deliller uydUrdular. Bu suretle Anadolu sultanlığı 
sevdası kafasında yerleşmiş, asilerin de sırf şekavetlerini yürütmek 
düşüncesiyle gözleri kararmıştı. 

Biır şeytan, Sultan Süleyman'ın mühr~nü kapmak arzusuna tu
tulmuş, bir kuzgmı, kartala saldırmak düşüncesine kapılınış, bir 
fare. arslan yatağma göz dikmişti. Asiler ise tef çalmadan oynu· 
yor, içmeden sarıhoşluk ediyorlardı. Bu fitne aletini elde ettikten 
~onra ayaklarına tılısımlı pahuçları geçirdiler. Kısa görüşlü; aşağı-
1ıik tabaka Cimri'nin ·başına .toplandı. Bu soysuz adamın meydana 
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~~ıkmasiyle asilerin yaktığı fesat ateşi daha ziyade alevlendi. Mem• 
Jekette yeni bir düşkünlük, ölçüsüz bir kargaşalık baş gösterdi. 
Her tarafa saldırmağa, her gün bir emiri ortadan kaldırmağa, mem
leket saraylarından birini harap etmeğe koyuldular. Kenarda_, ld;-

1i!ede rastladıklan herkese sarkıntılık yaptılar. Devlet ve ülkenin 
nizarnını tamamİyle hozdulaır. Bu fitne ve fesat sıralarında kalaha.. 
lık bir halk kümesi de nankörlük yoluna saptı. Konya'da bulunan 

-devlet büyüklerinden (Eminüddin Mikail) gibi bazı kimseler her ne 
"kadar bu ateşi söndürmeğe çahaladılarsa da bir şey yapamadılııY. 

:Bilakis karışıklık günden güne arttı ve nihayet gittikçe kuvvetlenen 
bir sürü (Konya) ya yürüdü. 

Cimri'nin Konya'yı ele geçirmeğe niyyet ettiği sırada bu feltl
'ketin önüne geçmek isteyen Eminüddin hiç bir şey yapamamış,! :ni
lıayet felek onun da deovletinin son nöbetini ~almış, pek fena bit 
:durum içinde dayak ve hakaret altında can vermiştir. 

' Cimri :taraftarları Konya'da saltanat sarayıinn bütün mal w 
lıaz.inelerini yağmaladılar. Selçuk devletinin bu eski başşelıri şim
di de Cimri'nin saltanatma boyun eğmi~ti. 

Alçak bir şeytan Süleyman tahtına oturdu. Cimri'nin adına 
huthe okundu. Para kesildi. Beraberinde getirdiği çapulcular her 
"tarafta talana, yağmacılığa koyuldular. Bu Selçuk kalesinde Ülker 
yıldızları gibi toplanmış olan seçkin insanların saadet kandilleri 
fitne taşlariyle parçalandı. (Benatünnas) yılılızları gibi darma da· 
ğın oldular. 

Konya şehri, sanki bu fime denizinde asilerin kopardİğı fırtı· 
nanın karanlık dalgalan arasında kazaya uğramış hi~ gemi gibiydi~ 
Anadolu'nun her bucağı devlet büyüklerinden hdm hoş kiıimı~, 
kuhheleri yıldızlara dokunan biı- çok azametli binalar harap ol~ 
muştu. Emirlerin, sultanların hazinelsrinden, ·de!inelerindeıı bir 
çoğu soyulmuş, devrı~;n sanki memleket büyüklerine ait muhteşem 
konaklarm kapı duvarları üzerinde Gence'li (Hak ani) nin: 

O memleket (MIBır) in h~ap olduğunu gördiik. 

O cömertlik (Nil) inin serap oiduğuııu işittik. 

manasındaki ımsralariyle tasvir ettiği acıldı manzara caıılamyordu. 
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V~zirlik semasından doğmuş güneşler, emirlik burcundan yüksel

miş yıldızlar sönmü~ ve kararmıştı. 

Kızıl Hamid'in Aksaray'a gelişi 

Yine o sıralar·da Anadolu mültezinılerinden olup (Aksaray) ın· 

hir kaç yıllık vergi ve kesimlerini iltizam etmiş olan (Kızıl Hamid) 
Türk ve araplardan topladığı 4000 kişilik bii.· süvarİ. ile bu şehre
geldi. Uğursuz bir tesadüf gibi halka musalılat oldu. Üç gün otur~
du. Bu müddet içinde cehren o kadar ağır vergiler yükletti ve o ka
dar soygunculuk yaptı ki' hu hainin zulüm ve iŞkencelerinin kor
kusundan ahalinin gündüzü gecy~ döndü. Şeıhzade (Kunkurtay)- · 
dan ve Moğul heylerinden henüz bir haber çıkmadığı, ~silerin iste-

dikleri gibi vutup k.ırmakla meşgul bulundukları hi~ Bırada (Eyüp
hisar) villtyeti~de bir Moğul müfrezesinin ileri karakolu (Hoca· 
Mes'iid hanı) çevrelerinde görülmü·ş, Kızıl Hamid'in adamlan ta
rafından soyulmuş olan bir kaç kişi hunu haber vermişlerdi. Kızıl 
Hamid bu adamların sözlerine inanmadı. 

{Aksaray) lı (Şenkit) adında bir yorgancı Kızıl Haınıid'in hiz-
metine .girmiş, ona kahzımal ve mutemet olmuştu. Şu mütalaa)'Io 
ileri sürdü : 

Moğullardan şimdi cilhanda eser kalmamıştır. Bunlar, ancak 
Av enıiri (Garsüddin) in (Eyüphisar) ve {Salime) taraflarından ha
~ma topladığı adamlardır ki Moğul kılığına girmiş, mültezinli Ak

saray'dan çıkarmak için harekete geçmişkdir. Bu hain ve uğursuz 
;yorgancınm sözleri üzerine Moğullarıh göründüklerini haber ve
;ren zavallılara, sopa ve çomak altında öldürülünceye kadar işkence 
yaptılar. ' 

Kızııl Hanıid, maiyetinde buluan ı;ıskeri şehir dışına çıkardı. 

Ahaliden de bütün esnaf ve sanat sahiplerini~ şehirden dışarı çık
malarını, her kim içeride kalırsa ev ve dük!ldinlarının yağına edile
ceğini ilan ettirdi." Asker ve halk, şehir kıyısında (Tuğracı Hüsa
müddin çeşmesi) yöresinde toplandı. (Hoca Mes'iid hanı) tarafla
rında görüldüğü haber verilen askerlerin sa)'Isıuı ve kuwetlerinin 
derecesini anlamak istiyorlardı. Halk ve esnaf takımı da Av eıniri 
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•(Garsüd.din) ın ha~aten o tarafa gelmiş olduğunu zannederek 
-orada bir pazar yeri kurdular. Sabahın iJk saartlarmdan akşama ka
~ar hiç bir işkil ve korkuya düşmeden netieeyıi beklediler. Zava1h 
insanlar başlarına gelecek felaketten habersizdi. Zaten kaza geldiği 
zaman gıöz kör olur. 

•• 
(Şehzade Konkurtay) ın Aksaray'a baskın·yapınası 

Kızıl Hamid'in Aksaray. taraflarında vurup kestiği sıralarda 

.şehzade (Konkurtay) da (Eyüphisar) a yetişmiış, {Pervane Karvan

saray) ına iılmişti. Kızıl Hamid'ti haber verilen Moğul çerileri şeh-' 
ı~adenin göndermiş olduğu keşif karakoJu neferleri idi- İşin bir gün 

1 

.geciknıesi de bu keşif kolunun Aksaray dışında gördükleri kalaba
lığı (Cimri) ve Türk askeri sanarak şehzadeye haber vermek üzer~ 
ıgeri dönmelerinden ileri .gelmişti. 

Şehzade meseleyi haber a~ır almaz yanındaki kuvvetleriyle he
men Aksaray'a baskın yapmış, öğlene doğru Kızıl Hanıid askerini 

ve şehrin dört tarafını çepe çevre sarmıştır. İşte bu vak'a kızİl 

·kıyamet günlerinden bir gij.n oldu. Öldürücü bir çarpışmada Kızıl . 
Hami.d'in canı keskin bir kıhç darbesiyie Cehennem'e gönderildi. 

Uğursuz tehakküm sevdaları besleyen bu . hainin önce gösterdiği 
·İnatçılık ve direnme yüzünden zavallı şehir halkının da başı nara 
yandı. Büyük, kü.çük, alim, cahil fark gözetilmeksizin aynı akıbete 

uğratıldı .. Fakir, zengin, zayıf, kuvvetli ayırt edilmedi. Kimi öJ:
:rüldü kimi, esir edildi. Bu s~ralarda Sahip Fahrüddin, büyük 
Moğul beylerinden biriyle Aksaray kasrına inmiş, şehrin talan 
edilmesine meydan verilmemek için Kızıl Hamid'in mutemedi yor
gancı (Şenkit) in yakalanmasını ve mallarının zaptedilmesini em
retmişti. 

Halbuki o şeytan ruhlu alçak saklanmış, izini kaybetmişti. 

Onun yüzünden şehir Moğullar tarafından yağmalandı. Zavalh 
Aksaray'ın hali öyle. bir kerteye geldi ki içinde bulunan alim ve 
şeyhler bile esir edildi. Müderris (Burhiinüddin) gibi en büyük 
~üftüler, (Nasirüddin Abdülcebbar) gibien yüce takvasahibi edip
ler ki meleklerle baş başa Ruhülkudüs'le yan yana yürüyen fazil~t 
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~hahmdan idiler. Onhe§er kuroşa satıldılar. Müellii (Abaray'm 
Keriinüddin Mahmud) diyor ki: 

Şehzade (Konkurtay) askeriyle Konya'ya dönerken şehir hal
kından ölenlerin kaleme vurolmasım hana emretmiş ve sağ kalania
nn esir edilmeleri için de emirlerden bir elçi hırakm.ıştı. Şehir-
deki zayiatı kaleme ~um. Büyük, küçük, ilim, cahil, yerli, ya-
bancı, kadın, erkek 6000 kişi kısmen ölmüş, kısmen d,e esir edil
mi§!i· ·Bu hadiseleııden sonra yorgancı yakalandL Kızıl Hanıid'in 
maliariyle heraber kendisine ait olan 15000 altını vererek canlJUi _ 
kurtardı. Fitne ve isyana ön ayak olan o hain kurtuldu. Fakat _öliiJn. 
ve yağma felaketi binlerce günahsız halkın nasihi eldu. 

Keseyi yan kesiciler kapar, helayı zavallılar çeker! 

Bu acıklı vak'a sanki Aksaray'ı felakete sürükleyen müthiş bir· 
eel veya bir ölüm kasırgası idi ki te'siri bir türlü unutulamadı. Bm 
hadisenin Aksaray'daki menıleket emirleriyle saltanat yaranının 
başlarına getirdiği belalar, onların saadet. saraylarının kapı ve du
varları üzerine sanki sultan (İzzüddin Keykavus I) un-~ mealdekiı 
beyiderini nak§etnıİ~ti : ' 

Biz ~u dünyayı terkedip göçtük, 
Gönülde der<d ektik, matenıler hiçti:k. 
Şimdiden sonra da nöbet sizindir. 
Biz sıraınızı savdık ve geçtik. 

Şu arapça ~iir de buna henzer bir ibret levhasıdır: i 

cBlından sonraki yıllar ve insanlar da geçip gideceklerdir. O 
yıllar ve insanlar da birer rüya olaca:klardır. 

Şu mesnevi'deki nükteler de birer ibret ve hikmet dersidir:: 

/«Rum ,diyarında (Anadolu' da) bir bülbül ile bir karga vardı. 
Her ikisi de bir bağda yuva kurmuşlardı. Karga, daima bağın dört 
hucağını dönüp dolaşıyor, hahtiyar hülbül ,de gülisıanda destanlar 

· besteliyordu. Bir gün bülbül, kargaya dedi ki: Sana çok doğru ve sa
mimi. söylüyoruRL Sen çirkin yüzlüsün, hen güzel çehreliyim. Kar• 
ga bu sözden içlenerek bülbülden uzaklaştı. Bülhül zevk ve safa 
içinde onun yerini de benimsedi. Karga artık tasa~, bülhül şendL. _. 
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Fakat günfuı birinde bir çocuk gidip yl}:vayıa ökse kodu. KU§lann 
.!ki.Si de öksedeki tanelere tama ederek birlikte tuzağa düştüler. 
Karga, bülbüle : 

Ey bülhül,, dedi. Artık ikimiz de gürültüden kurtuld~ Bu fe
laket tuzağında bülbül ile karga arasında bir ayrılık kalmadı. Fe. 
leğin darbesi karşısuida parlak meş'ale ile fersiz bir çıranın ne 
farkı var? İlk günlerimizde. giizel sesle sükiit arasında bir imtiyaz 
olmadığı gibi son günümüzde de padişahla diltmci arasında bir ım
tiyaz yoktur.» 

Müellif der ki: 

Hayır ve şer, kar ve zarar, Tanrı'nın takdirine, kaza ve kadere 
bağlıdı~ İrade ve i!htiyarın dizgini insan oğlunun elinde değildir. 
Eşyanın kemali zevale dönecektir! Her işin sonucu yokluğa vara
caktır. 

Ka.deh dolu olunca dökülür. Her işin bir sevabı, her akıbetin 
bir zamanı vardır. Doğruyu ancak Allah bilir. 

. Şehzade (Konkurtay) (Akısaray) dönüşünden sonra (Konya) ya 
yüürdü. (Cinıri) ile Türk askerleri meseleyi haber alınca Uç taraf· 
larına yo'llandılar. Moğul askerleri {Konya), (Ermenak) ve (Lareıı
de) vilayetlerinin dış· kısımlarını yağmalııdılar. Sayısız ~apul, esir 
ve davar ele geçirdikten sonar ·yaylaklarına çekildiler. 

' 

Stiltan Gıyasüddin Keyhusrev'in Cimri ile cmuharebesi 

Şehzade (Konkurtay) Konya'dan ayrılınca Cinıri mel'iinu Uç 
vilayetlerindeki Türk heyleriyle öteye heriye saldırmaya ve o taraf
larda· saltanat sürmeğe başladı. Etrafa uydurma fermanlar gönder
diler. Beş nöbet vurdular. İsyan ve serkeşliği öyle bir kerteye ge-

tirdiler ki zamanenin hadiselere gebe olan gecesi böyle bir fitne 
doğurmamıştı~ Nihayet şehzade {Konkurtay) kendi askeriyle Cim· 
ri'nin Üzerine yürümek istedi. Fakat Sahip Fahrüddin Tanrı'nın 

yardımına sığınarak bu' işi kendi üzerine aldı. Şehzadenin bu se
fer hakkındaki teşebbüSünü geri bıraktırdı. Sahip, ]\~oğul asker
lerinin vilayetler-de yapacaklarl sarkıntılıklardan çe!kindiği için biz· 



zat Sultan Gıyasüddiiı · ile birlikte Cimri'ye karşı durmayı uygun 
lı uldu. 

Sultan ve maiyetiyle birlikte (Danişmendiye) vilayetine uğradık· · 
tan sonra (Ankara) ya geldiler. Orada bir ay kadar asker topfamak- . 
la vakit geçirdiler. Ankani'.dan büyük bir müslüman ordusu ile 
Uç taraflarına yollandılar. Şeytanları Irovalayan yıld~zlar gibi Cim
Yi'nin arkasına düştüler. Ta (-Diyarbakır) sınırlarından (Ankara) 
çevrelerine kadar her yerden toplarup gelmiş olan ı;nemleket emir
leri, asker başbuğları sultamn buyruğu altında Cimri'nin o sırada 
hükumet merkezi olan .(Devle Karahisarı = Myon) a kadar'hiç 
hir yerde eğleşmedeiı yürüdüler. Karahisar yakınlarında asilerle 
ik:arşılaşan sultan askerleri· keskin kılıçiarım sıyırdılar. Şairin: 

«Ecel kasırgası düşmanın hayat yapraklarını dökmek hususun~ 
da nevruzu hazane çevirdi. Sa;vaş meydanının her tarafı keskin kı
hçlar altında can verenlerin kanlı cesetleriyle gül ve erguvan ren
gine boyandı-» Sözleriyle tasvir ettiği gibi bir çok hıill.., her cins
ten sayısız insan cenk. alanında kll.rtlara, kuşlara yem oldular. 

Uzun zaman vahşi kurtlar, köpekler bu ziyafetin safasım sürdüler. 
Yine bir şairin dediği .gibi : kılıçların gülünıseyen parıltıları, topra
ğı bedahşau mercanı gibi kıp kızıl etti.» 

Dostlukları bozan, dostları birbirinden ayıran felek kılıç ve te- , 

JJer darheleriyle o. cemiyetin de andlarını bozıiıuş, bütün varlıkla
rını alt üst etmiştir. Bir şair diyor ki: 

Cenk meydanının ·havası kıhçların parıltısından tutuştu, 
.:-

Savaş ateşinden harp alanında coşkun bir hava esti. 

Cesaretsizler, ölüm korkusunda, kahramanlar ün ·almak sev

dasında. 

Kaçanlar fare .gibi sıvışıyor, kovalayanlar yılan gibi saldırı· 

yorlar. 

Huliisa, o şeytan sürülerinden ölenler öldü. Kalanlar, çü yav
rusu gibi dağıldılar. Cimri'nin safası kedere 'döndü. Yaptığı. kötü
lükler., urgan düğümleri gibi dört yanına düğünılenınişti. Yalancı 
dünya meı;ıfaatlerine aldanan bu adam_ ahiret sermayesini de ehediy
yen kaybetti. O çarpışmalar sonunda yakayı ele verdi. Diri diri 
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postunu yüzdüler. Manasız iddialara ye yersiz davalara kalkışan 
o kabuklu soğan, gül gibi yaprakları arasında gülümsemek ister
ken nihayet cas cavlak derisi soyularak aleme kepaze oldu. Postu
na ot tıkandı, canlı bir insan gibi eşeğe. ters bindirilerek Anadolu 
şehirlerinde yer y~r dolaştırıldı. Yalancı yoldaşlarına ibret olmak 
üzere her tarafta teşhir edildi. «Zulüm eden kavnı belasını buldu~ 
·alemin besleyicisi olan Tanrı'ya. şükür olsun» mealindeki ayetin 
müjdesi yerini buldu. 

Bu zafer üzerine etraf ınemleketlere yazılan fetihnamelerde ~ 
«Hazreti (Hüseyin) in öcü uğursuz (Yezid) den alındı.» sözleri 
yazılı idi. Cimri isyanı hastınlınca Sahip Fahriiddin, Sultan (Gı
yasfrddin) le birlikte (Bur:gulu), (Tagarlu ? = Sandıklı olsa gerek) 

_ve başka bazı vilayetleri d~laştı. Uç heylerinden olup. Cimri'ye 
karşı yapılan harekette hazır bulunmamış olan (Ali bey) ile adam· 
larını öldürdüler. Cimri'ye uyan ayak takımları için kurtuluş yol· 
ları kapanmıştı. Bunlar birer birer yakalanarak temizlendiler. 

Bu fesat kapısının hu suretle kapanması uzun zamandanberi 
r.!lhat ve refah yüzü görmemiş olan halkın güvenini tekrar yerine 
g~tirıniş, Selçuk oğulbrı dergahında yeniden. sükiin ve huzur baş
lamıştır. 

Hiç bir şey kırılmadan ona~ılmaz. Hiç bir yapı harap olma· 
dan tamir edilmez. Mananı~ kuvveti sözün inceliğindedir. Berrak 
ve tatlı suların yatağı karanlık mağaralar.dır. Aydınlık zulmette, 
sağlamlik hastalık anla~ında belli olur derler. 

KarıŞıklıkların yatışması ve (Cimri) gailesinin sona ermesi do· 
layısiyle memleket, hir derece beladan kurtulmuş ise de asileriiı 
fitne ateşi henüz tamamiyle sönmfmiiş, ektikleri {esat tohumları· 

nın ayıklanması mümkün olamamıştır. Asiler, ötede heride yine 
sarkıntılıklar yapmak, yol kesrnek suretiyle yer yer eşkıyalığa de· 

vam ettiler. Fakat ayaklarını kendi dairelerinin dışına çıkarama· 
dılar. Kazayı takdir edenler, şiddet ile sükiineti aynı derecede gö
rürler. 

Derler ki: su, yolcuların gemilerini batırır. Fakat hağrı yanık
ların da ciğerlerine tazelik verir. Rüzgar .güzellerin kilküllerini da
ğıtır ama .gönüllere de serinlik Irokmm getirir. Şu ölümlü, dirimli 
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dünyada: acı ile tatlı birbirinin eşidir. Lutuf ve şiddet, hayır ve 
şer, kar ve zarar yan yana yürür. Fakat her işin münasip bir zama· 
nı vardır. Zamane her şeyi kendi isteğine göre imkan sahasına 
çıkarır. 

Sultan Gıyasüddin Mes'ud ll nin Kırımdan Sinop'a 

geçerek tllıanlık dergahına gitmesi 

Bu hadiselerin eereyan ettiği sıralarda (Sultan Gıyasüddin 

Mes'ud II) daha önce sözü geçen babası (Sultan İzzüddin. Keyka· 
vus III) ile heraber (Kırım) da mahpus bulunuyordu. 

«Geniş günlere kavuşmak için salıretmek ihadettir.» · kaidesine 
uyarak .gelecek fırsatı gözedemekte idi. O sırada (İzzüddin) öldü. 
Zalim felek ona vefasızlık göstermiş, umut goncaları açılm;ıdan sol· 
muş, gıırhet diyarında acı günler geçirdikten sonra muradına er
meden salta!!at bulyalan içinde gözlerini kapamıştı. (Sultan Mes'· 
ud) babasının ölümü üzerine Kırım'dan kaçmak için fırsat buldu. 
Yanındaki adamlariyle birlikte sağ salim (Sinop) a geçti. Oradan 
(Samsun) yolu ile (Erzincan) a. yollandı. Orada cihan padişahı 
(Ahaka) Han'ın elini öpmekle şeref buldu. Han'ın iltifat ve sevgi· 
lerini ikazandı. Şahane vaidle~le karşılanarak hadiselerin alacağı 
yeni cereyanları bekledi. 

Ciıyi isyanı yatıştıktan sonra 679 = 12~0 yılında (Tacüddin 
Mfrtez) ın oğlu (Mücirüddin Muhammed) {7), Ilhanın yarlığı ve fer· 

manla:riyle Anadolu vezirliğiyle babasının yerine geldi. Rum di
yarı (İnci = Malikane vergisi) leriyle ilhanlık hazinesine ayrılmış 

olan menıleket (Mukataa = kesim) lerini toplamağa kpyuldu. Mü· 
cirüddin'in zamanında mem!ekette parlak bir devir başladı. Dev• 

let büyükleri, saltanat erkanı arasında onun himmet ve yardımı 
ile dirlik ve düzenlik arttı. 

(7) Mücirüddin Emirşah yukarıda adı geçen Tacüddin Mu· 
tez'in Qğludur. Amasya Miiverrihi Hüsemüddin Efendi, Şemsüd· 
din Mahmud Babaturai'nin torunu diy·orsa da yanlıştır. Ondan bu 
malumatı alan Kırşehir tarihindeki bilgi de yanlıştır. Uzluk. 

212 



Şehzade (Mengütiınur) un Şam seleri 

681 = 1282 yıhiıda şehzade (Mengütimur ) ovalan doldurup 
taşan kuvveti~ bir ordu ve büyük mühimmat ile (Şam) ve (Mısır) 

diyarlarının fethine , yürüdü. 50,000 kişilik taJD teçhizatlı Moğul 

Jh'!keriııe Anadolu ve diğer vi<layetlerden katılan kuvvetlerle birlik

te (Humus) taraflarına yöneldi. Şehzade ile (Melik Elli) arasm

daki karşılaşma neticesinde iş muhareheye vardı. Bu çarpışmanın 

hikayesi uzundur. Sözü kısa kesrnek için şunu söyliyelim ki netice· . 

de (Melik Elfi) zafer kazandı. Allah'ın iradesi kar-şısında hiç bir 

engel olmadığı gihi kazasından da kaçmak mümkün değildir. Şeh· 
.zade Mengütimur da mağlup bir halde geri dönerek (Diyarbakır) 

-sınırlarına çekildi. Oralarda yeniden toplayacağı kuvvetlerle tek

rar düşmanı karşılamak üzere tertihat almakla meşgul oluyordu. 

Fakat umutları, dilekleri/boşa çıktı. Ecel onun için doldurduğu 

kaseyi hazırlamıştı. (Diyarbakır) da müdafaadan aciz kalarak ora· 

da cancverdi. Ölümü için yazılmış olan farsça manzum tarihin türk· 
çesi şudur: ,. 

«Hicretin 681 yılı Muharrem ayının 16 ıncı salı günü öğle su· 
larında Mengütimur'un hayatının son demleri Anadolu ve Di yar·. 
bakır sınırlarında akşama erdi.:. 

Mengütimur'un Şam topraklarından yüz geri ettiği, (Abaka 
Han) .kuvvetlerinin yetişer.ek ikind bir savaşa hazırlandığı sıralar· 
da ecel, onun da devletini sona crdirmiş 680 senesi Zilhicce ayının 
yirminci günü dünyaya gözlerini kapamıştır. 

Ecel gelip çatınca hiç bir şey fayda· vermez. «Her ümmet için 
bir ecel vardır, ölümleri yaklaşanlar ne bir an .geç kalırlar, ne de 
erken giderler. Ayet» Padişalılar sırasıl}da bulunanlar için de bu 

akıbetten ean kurtarmak imkanı yoktur. Çok koşanlar çabuk yoru· 
lurlar. Nice devran sürenler bir gün ölümün penç.esine düşerler. 

Ahakalıan'~ ölümü için söylenilmiş olan farsç~ kıt'anın türk· 
çesi: 

cHiç kimse için ipka fırsati vermeyen feleğin bir dönüşü ile, 
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6:30 yılı Zilhicce ayının yirminci Çarşamba günü sabah üzeri (Aha
ka) dünyadan göçtü.» (*). 

Ahmed Han'ın padişahhğı 

Ahmed Han, padişah ve şehzadeler içinde yaş ve olgunluk ba
kımından en il~risi idi. Şehzadeler, hatunlar, tümen beyleri ke:qdi
sine biat etJtiler 680 = 1282 yılında saltanat tahtına oturdu. Mem
leket onun İlhanlık makamına geçmesiyle parlak bir devre kavuır-

(*) 
. Gülistan sahibi Şeyh Sadi'nin İran'daki Moğul Ranı 

Abaka ile görüşmesi. 
Şeyh Sadi «rahmet onnn üstüne olsun» buyurdu ki: Kabe zi

yaretinden dönüşümde Tebriz şelırine geldim. Bu şehrin fazıl, 
aliım, salihlerini aradrm, buldum, azizierin fariza olan, huzuru solı
lıetiyle müşerref oldum. Salıibi divan Alaüddin ve salıibi divan 
Hoca Şemsüddin «bastığ]mız bu tarilı.kitabında adları bir (}ok gez 
dile getirilen Coyni oğlu kardeşler. Uzluk.>> ile aramızda bir c;ok 
hukuk mevcut olduğundan görüşmek istedim. Bir gün onların 
ziyareti için gidiyor.dum. Ansı,zııı onları, yer yüzünün padişahı 
.Al):ıaka Han'la birlikte atlara binmiş olarak gördüm. Onları böw
le görünce istedim ki bir sokağa sapayım, lakin bu halde dahi ka-

-bil olmadı. Onlara kavuşmak; niyetiyle yi:irüdüriı. Her ikisi atlarm
dan aşağı indiler, benim tarafıma d<oğru geldiler. Yamma geldik
lerinde lütuf göstererek hizmeti yerine getirdiler ve elimi, ayağı
mı öptüler, sevinç gösterdiler. «Şeyhin buraya gelişinden habe
rimiz yoktu, bu lıesapta değildi» dediler. Sultan, bu hali· gördü, 
dedi, «kaç yıllar var ki Şemsüddin benim hwmrumda bulunmak~ 
tadır ve biliyor ki ben dünya yüzünün padişahıyım, şimdi bu ere 
dttiği hizmet ve telattufu bir lahza olsun bana etmedi.». 

Her iki kardeş tekrar svçrayıp atlarına bindiler. Sultan, Şem
süddin' e dönerek : «Bu nasıl kimsedir ki siz ona . bu kadar neza
ketle muamele ettiniz~». Cevap verdi:._ «Ey hudavend «ey padi
şah» bu, bizim bwbamızdır». Sultan. buyurdu ki «'ben pederini~ 
zin lıaJinden kaç defa s!orımuştum, sağ olmwdığını söylemiştiniz». 
Dediler ki: «Ey padişalı, o bizim şeyhinıizdir, padişahın kutlu ku
lağına adı ve sanı elbette erişmiştir, o, Şeyh Sadi'dir ve eihan~a 
sözleri şöhret .almış, ün salmıştır.». 

Abaka buyurdu: «Onu benim huzuruma getiriniz». Bir kaç 
gün geçince, onlar, türlü türlü hizmetlerle şeyhe bu teklifi arzet-
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-ıu. Bütün gayret ve himmetini müslümanlık şartlarını yerine getir:.. 
nıeğe, müslümanların işlerini yoluna koymağa sarfetti. Müslüman
/lığa karşı beslediği sağlam ve temiz inanı dolayısiyle :ınemleket· hu-
dutlarına yür.ümüş olan Şam'lıların yaptığı karışıklıkları sulh yolu 
ile yatıştırmak için vaktın büyük alimlerinden Şiraz'lı (Kutbud-

. din) ve (Rudek) li (Bahauddin) i elçilikle Şam hükümdarının ya· 
nma gönderdi. Bu hususta yazdığı mektupta şu cümleler vardı : 

«Biz, müslümanlığı gönül hoşluğu ile kabul ettik. Himmeti- • 
mizi, şehirlerin onarılmasına, müslümanların koruninasına sarfey
ledik! Memleket •halkına huyurduk ki: V aküların gelirlerini t.ah-

. 
tiler. Şeyh dedi: «Onların hatırı için gittim ve padişahın solıbeti-

.._ ıie er}ştim, ve döne-ceğim vakit padişah emretti ki «bana bir öğüt 
ver.» Dedi•m: «Dünyadan ahirete bir kaç şeyden başka bir şey gö
türemezsin. O da: Sevap «iyilik», rkab «günah» dır, şimdi sen 
mulıayy_ersin (yani bunlardan birisini götürımekte muhayyersin) . 
.Abaka Han buyurdu ki: Bu manayı şiir le söyle! Derhal bu adalet 
ve insaf kıt'a'sını söyledim: 

«Tebaasını görüp gözetleyen bir padişah için, çoban hakkı 
olarak aldığı paı;:a helal olsun. Eğer halkın çobanı değilse, müs
lümanlardan aldığı cizye «vergi» ona yılanın zehri olsun.» 

A1baka; ağladı. Bir kaç defa buyurdu ki ben çoban mıyım yok
sa değil mi? Her ııö'bette şeyh cevap verdi ki: «Eğer çoban isen 
birinci beyit sana kirayet eyler, değilsen ikinci beyit». ve dedi 
ki onun huzurundan döneceğim vakit bu bir kaç beyiti ona oku
dum: «Bir padişah, Allah gölgesidir ve gölgenin zatiyle münase
beti fazladır .(yani Allahın ihlasiyle halkolur). Padişah kılıcı ol
madıkça halkın nefsi feyiz kabul edemez. Dünyada görülen sa
Jah, padişahnı lD.tfu eseridir, eğ·er padişahın re'yi bütün hata o1ur
sa memleket nasıl salah, «diizenlik» bulabilir?» 

.&baka Han'a bu beyitler pek hoş geldi ve zamanımızın şeyh 
ve alimleri bu nasihatı bakkala ve kasaba bile yapamıyorlar, zıı 
man böyledir ki görüyorsun.>> 

Külliyatı Seyıh Sadi, sahife 312, Bombay tab'ı 1301. Ziya Pa
.şa Harabat'ta'şu beyitlerle Sadi'nin kadrini yüceltir: Nazmettiği 
niishai_ feride - hep mev'izedir, değil kaside * :M:emdulıunu hayra 
sevkeder hep - her bir sözü bu yola gider hep * Söyler adlin se
vabı üzre - söyler zulmün ıkabı üzre * Ol asra göre zehi cesaret -
derviş ede şaha nasihat * İnsan budur işte bi muhaba - hak söy
leyüp. eylemez müdara, Sadi doğru sözüyle gününün en ceberut 
hükümdarına acı hakikatı söyleyebilmiş adını doğu ve batının 
büyükleri arasına koyanlara kuvvet veı,miştir. Uzluk. 
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siıı edildikleri yerlere versinler; evkaf ira tl arını, hayır sahiplerinin' 
koştukları şartlar ger~gince mrutahak olanlara dağıtsıı:ılar. Bundan 
böyle mesçitler, niedres.eler, tekkeler ve hayrat bhtalarla kiivan
saraylar tam bir parlaklığa erişecektir.» İ§te bu gibi sözlerle dolu 
olan mektubu kısa kesiyoruz. 

Şam sultanı, İlhan'ın barış isteklerine karşı · ynnıuşak ve tadı 
bir dille cevap verecek yerde tabiatındaki sertlik dolayısiyle ona 

, iltifat göstermemekle. heraheF elçiler:e de soğuk davrandı. Ahmed 
Hana yazdığı yazdığı karşı~ıkta : 

«... evkaftan söz açnuşsınız; vakıfların gelirleri ölülerin malı
dır. Öliilere ait malların mrutahaklarına verilmesinde~ hayratın ' 
yerlerine sarfedilmesinde iftihar edilecek bir hal yoktur. Bu padi
~ahların yapmaları gerekli olan bir şeriat icabıdır. Müslümanlı~ 
dairesine ayak basmış olduğunuzu b ildiriyorsunuz.· Bunun için dıt 

kinıseye minnet etmek gerekmez. Minnet Tanrı'ya mahsustur. Çün
kü sizi bu mazhariyete eriştiren odiır ..• » gibi sözlerle halk ve mem
leketin muhtaç bulunduğu barışa yanaşmadL Bu yüzden fesat ve 
niıfakın da arkası alınamadı. o yıl bu tereddütler içinde sona erdi. 
Yalnız bazı yerlerde bir dereceye kadar emniyet b~ş gösterrneğe 
başladı. 

Sultan Gıyasüddin Mes'Jid'un ilk günleri (8) 

Sultan Gıyasüddin Mes'iid, kısa bir müddet Ahmed H~n'ın ya· 
nında kalmıştı. (Hülagii) nun vaktiyle sultan (İzzüddin Keykavus 
II) ile sulian {Rüknüddin Kılıç Arslan IV) arasında yaptığı gibi 
Selçuk diyarının iki parçaya ayrıl~rak yarısının Gıyasüddin Key- · 
husrev'e öteki yarısının da Gıyasüddin Mes'iid'a bırakılması karar-
laştırıldı. . , 

1 
.~<:til,.""\-.>:' co--.:~.':1~'7'-.f,,~~~ 

(8) Sultan Gıyasüddin Mes'ud II, 680 yılı Re biilahirinin 25 in
ci .salı günü Konya'.da atalarının tahtına oturmuştu. Bu bilgiyi 
Sultan V el ed Divanındaki bir kasideden ald1m, B k. Divam Sul
tan V ele d s. 224. Divan benim tarafıından 728 . büyük sayfa ola
rak bastırılmıştır. Müşterisiz kalan bu mata, evimizin izbesinde 
çürümeğe mahkwmdur. Divanda, Sultan Mes'ud için daha üç ta
ne kaside vardır. Fazla tafsilat için oraya bakılabilir. Uzluk. 
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Bu paylafilla kararından sonra Anadolu'nun yarısını ıca·vhı"ıt•••; 

4!eğini anlayan (Gıyas~ddin Keyhusrev) gençlik gururu ile ordnda · 
·daha fazla eğleşmeyi onuruna yediremediğinden küskün bir halde 
ayrıldı. (Erzincan) · a döndü. Halbuki Sultan Mes'ud,. İlhan' dan al
·mış olduğu yarlığ gereğince doğruca Konya tarafına yollandı. 

V ezir (Mücirüddin Muhammed) Erzincan sınırlarına kadar 
·yeni sultanın istikhalin~ gitti. Mes'ud'd da gösterilen nezakete kar
,ıiı kolarak vaktiyle bu vezirin babası (Tacüddin Mutez) üzerinde 
hnlunan saltanat riaıipliğini oğluna tevcih etti. Bu hususta yazdığı 
menşurun yürürlüğe girmesi için İlhan'ın tasdikine arzeyledi. 

Sahip Fahrüddin Ali, yine Selçuk Devleti vezirliğinde alum" 
nuldu. Yüksek itihara sahip oldu. Mücirüddin Muhammed ile Sul
tan Mes'ud ve Fa'hrüddin Ali aralarında yapılan an_dlaşma ile yeni 
sultanın mevkii sağlamlaştı. Müc~rüddin Emir $ah, bunun üzerine 

.acele İlhan katına giderek Anadolu saltanatının yalnız Gıyasüddin 
Mes'ud'da kalması için yarlığ getirdi. 

Gıyasüddin Keyhu.srev, Erzincan'da ne kadar çahaladıysa hiç 
bir. faydasııolmadı. Artık kaybettiği su1tanlığı bir daha eline geçir
mek imkanından ml\hrum kalmıştı. 

İnsan oğullarının tedbirlerinin dizgini takdirin elindedir. Tak
dirin müsaadesi olmadan hiç bir şey yapılamaz. Gıyasüddin Key
husrev'in talih yıldrzı, saadet burcundan düşmüş, uğursuzluk tara• 

fına dönmü~tü. İster istemez saltanattan. umudunu kesti. Erzin· 
can' da kaldığı müddetçe devlet hüyiikleri hep birden Sultan Mes'ud 

,tarafına geçtiler. Eski sultamn Erzincan'da fazla oturması da hun· 
ları kuşkulandırınakta idi. Onu ortadan kaldırmanın çaresini dü
~ündüler. İlhan'dan katline ferman çıkarttılar. Halbuki zavallı 
KeyhNsrev, o sırada vücuduna yapışan ağır bir hastalıktan ıztırap 
içinde umutsuz hir halde yatıyordu. Eceliyle ölmesini hile beJde-

meden beylerden birini yanma gönderdiler. O ıicıklı durum içinde 
-ölüm döşeğinde canına kıydılar. Feleğin cefası, düşmanların kur
nazlığı bu suretle (Gıyasüddin Keyhusrev) in de devletinin sara· 

~ yını yıikmış, saltanat sergisini düşürmüştür. Şairin dediği gibi: 

«'İsterse önünde felekler hile sana kalkan olsun, enirinde dev
·ıet ve ikbal k~mer kuşatsın, akıllı adam daima başına gelecek akı-
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hetten sakınan kimsedir. Çünkü, feleğin bugünü baş-ka ,yarını baş
kadır. ' 

Şu kaside de Sultan Keyhusrev'in haline uygun düşmüştür: 

«Ey asrın uluları, zamanenin iyi temiz yürekli, düriiBt imanlı. 
hüyiilkleri; sizler ki, her birinizin kalpleriniz adalet ve bilgi dura
·ğıdır; .İnsan o~llarından hiç kimsenin cihanda dilediği gibi hür 
ıve serbest olmadıkları sizden gizli değildir.· Hususiyle insanların 
hoyunda, bosunda, aklında ve ruhunda tam hir henzerlik yoktur. 
-İnsan pir şahiE, belki hir alemdir. Fakat o, temeli ölüm üzerine 
kurulmuş bir cihandır. Kainat,ta gördüğün her şey emir ve nehiy 
sahibidir. Fakat adam oğulla~ı bütün malılUklar üzerinde ferman· 
lar yürütürle,r. Başka malılUklar birbirleriyle güzel hir düzen için
de geçinirler. Her cins kendi cinsinden emniyettedir. Aslan aslana,. 

kurt kurda s:;ıldırmaz. Bu hayvanlar, sizin köleleriniz gibi görü
nürler, Hııkin asla kendi cinslerini öldürmek sevdasında değildir
ler. Halbuki insan denilen mahliikun daima tirkeşinde oklar sak· 
hdır. Kurt kendinden hüvük atlara saldırır. Fakat hic kimse kur-

• • > 

dun elinde kılıç kalkan, aslanın elinde ok ve keman görmemiştir, 
O halde insan oğluna, kendi cinsinden ,olanlara kasdetmek nasıl ya-. 

raşır? 

Biribrinin yerine göz dikenler, hirhirinin kanını dökenler an
cak iftsan oğullarıdır. Öteki JJerikinin ikbal ve devletine karşı kıs-

. kanç, heriki ötekinin aczinden, düşkünlüğünden ho.şnuttur. Bir. 

insan, o birinin ayağını haltalamağa, o biri hir kaşka:sma mızrak 
sallamağa çalışır. Bütün hu çekişmeler beş günlük ömür içindir . 
.Şu hal bundan böyle de yıllarca· devam edecektir. Bugünün insan
Iarım iher zaman bir hal üzere göremiyeceksin. Yarınkilerden de. 
cihanda hir eser kalmıyacakııır. Her iki nesilden de keri kalacak 
hatıra nihayet topraklar arasında çıplak kemiklerden başka nedir?' 

Ey devlet büyükleri, bu sergüzeştlerin destartı size gizli değil·· 

dir. Gidenler, bizim için birer destan oldular. Bizde yarın gde
cekler için destan olacağız .... >> 

. Sultan Keyıhusrev öldükten sonra, Me.s'iid Sahip Fahrüddin'iıı 
vezirliği ve Müoeirüddin Emirşah'ın naipliği ile ve dürüst hir ıı;idiş~ 

le saltanat sürmeğe başladı. Memleket işlerini hir zaman el hirli

. ğiyle hu yolda yürüttüler. 
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Sahip Şemsüddin'in oğlu ile Zincan'lı İmadüddin'iıı 
Anadolu'ya, gelişleri 

680 = 1281 yılı nevruzunda İlhanlıkç~ Muinüddin Pervane' den 
-hoş kalan. emirlik ve pervanelik makamına divan veziri (Sahip 
Şeıru;üddin Cüveyni) nin oğlu_ ve evkaf mütevelliliğiyle Müşriflik 

mevkiine de Zincan'lı (Inıadüdı:İin) tayin edilerek Anadolu'ya göıı
derildiler. Üç yıl ıüemlekette tanı h ir huzur ve s ük un devam etti. 
Değersiz kimselerin memleket fazıliarına üstün hir mertebeye ge•;
mesine, kiiçüklerin büyüklerden yüksek mevki tutmasına meydan 
bırakılınadan din ve dünya hizmetleri herkesin bilgisine ve değl'

rine göre ayrıldı. Ahali kararsızlıktan kurtuldu. Bir zaman için 
güvenli ve düzenli bir hayat başladı. Memlekette kopmuş olan fit- · 

ne tozları adalet nuriariyle yatıştırıldı. 

681 = 1283 yılında divan veziri (Şenısüddin) ın kardesi ve 
Anadolu'nun büyük dostu (i).laüddin Ata Melik) (9) öldü.· M~nıle
ketin ~hr tarafını hir çok hayır müesseseleriyle süslemiş, l~ol İhsan
lariyle herkesin sev·gisini kazanmış olan hu ve~irin ölümü hiiyük 
acılarla kar.şılandı. Ölümüne tarih olarak yazılan mısralarda şöyle 

. denilmektedir : 

«Din ve devletin yücesi, millet ve memleketin önderi Ata Me-

(9) Alaüd-diıı Ata Meliki Cüveyni, Bahaüddini Cüveyni'nin 
oğ·ludur. 623 yılmsda doğmuş yirmi yaşına kadar Emir Argun'un 
hususi katipliğinde bulunmuştur. İran'dan Moğulistan'a kadar gi
dip gelmiş, Türklerin oturduğu yerleri gezip görmüştür. Hicri 
6Mi ele Hülil.gu'nun maiyetincle bulunmuş, İsmaililerin öldürülme
sinde hele onların Lemesser'cleki kitap ve rasat aletlerinin ayrıl
masmda büyük hizmeti do.kunmuştur. 

Bağ-da.d'ın Moğullar tarafıııdan elde edilmesinden sonra 657 
de oraya vali olnnıştur. M:ezopotam)'a topraklarını bir ç,ok ka
nallarla şenlendirmiş, Moğulların ören kılığ·ma 'soktuğ·u Bağdad'ı 
onarımş, ağır verg1leri kaldırın:ı:ş, yeni bir kanal etrafıııda 150" koy 
kurmuştur. Bağ·dad'cla acı ve tatlı günler geçirerek nihayet 4 
Zilhicce 681 de ölmüştür. Onun ölümünde Anadolu'da büyük yas 
tutulduğunu yukarıdaki satır göstermektecUr. Alaiiddin, Cihankü
şa adlı iiç mühim cilt tarihin müellifi ve Şirazlı Şeyh Sildi'nin 
()ğ,clüğü bir zattır. Cihanküşa Mister Gi<lrb vakfında basılmıştır. 

Uzluk. 



lik ki; cihanda bir eşi gelmemişti. Yazı14 yüzbinlerce yazık ki ~· 
mağrıp ve maşrık diy.arının ünlü veziri 681 yılı Zillıicce ayının 
dördüncü Pazar gecesi (Erran) da Tanrı'sına kaVuştu.» 

683 = 1284 yılında (Horasan) taraflarında istiklalini ilan et
miş olan {Argun) elindeki menıleket parçasİyle kanaat etmeyerek 
babası (Abaka) nın bıraktığı mirası kapmak için ayaklandı. 

Herkesçe malumdur ki; iki kılıç bir kına · girmez. İki padişa•' 
hın bir ülk·ede bulunması da daima kavga çıkmasına sebep olur. 
(Ahmet Şah) da kardeşi (Aı;gun} a karşı (Horasan) taraflarına yü. 
rüdü. Beraberinde kuvvetli bir ordu götürmüştü. · Her iki ~.::ardeş. 
arasında bir uzlaşma çaresi araştırmak için elçiler gidip geldiler. 
Fakat bir anlaşmaya varmak mümkün olmadı. Nihayet işi kılıca 
bıraktılar. 

Arap şairi (İbni Tenımam) ın dediği gibi; kılıç, haber getirmek 
hususunda yazıdan daha gerçek sözdür. İşte elçilerin yapamadığı 

bu vazife de kılıçların hiınmetine kaldı. Barış yolu savaş çığırı
na sapınıştı. ·İki kardeş orduları arasında büyük çarpışmalar ol· 

du.· İki taraftan da nice emirler, kumandanlar öldü. Sayısız in-
. san telef oldu. Zafer önce (Ahmed Han) tarafına yüz tutmuştu. 
İlk çarpışma gününde (Argun) esir edilmişti. Fakat ,Ahmed Han 

ihtiyatlı davranmadı. İşi pek sağlam bir duruma getirınişken gaf
let gösterdi. İhtiyat zamanında gaflet gösterenler, ~onra, pişman-· 

lıkla ellerini ısırınağa mecbur kalırlar. Fırsatı kaçırdıktan sonra 
bir .daha elde etmek çok ·zor bir iştir. Ahmet Han, zaferi kazan
dığı zaman her şeyin olup bittiğini sanmıştı. Fakat Noyınlar ve 
asker başbuğları ona aykırı bir durum aldılar. 

Talih yıldızı her vakit saadet burcunda beklemez. Zamane-· 
nin garip cilvelerj v~rdır. Noyınlllr ve emrrler {Argnn) tarafını 
tuttular: Onu esir etmiş olan Noyın ,(Alyanak) ı öldürerek elinden 
lrurtardılar. Devlet postuna oturttular. Hiç bir zamanda e~ine te

sadüf edilmeyen şu garip oyun (Ahmed Han) a partiyi kaybettirdi. 
Alem daima ıztıra~ ve tehlike. dünya.Sıdır. Her gün başka· bir cil-
ve gösterir. Talihin, sana gülümsediğine bel bağlama! Çüııkü en. 

ho~ göründüğü zamanlarda en kötü niyyetlerle doludur. Vefasızc. 

talih, işte bu suretle galip mevkiinde bulunan Ahmed'i saltanat · 
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tahtından indirmiş, onun devlet ve memleketini mağluplar sıra
sında kalan (Argun) a ,kaptır.mı~tır. 

Düsman üzerine saldıran ne atlar vardır ki, binicileri onların 
iı.tılışlar~n~ brr zafer_ kazaacı sayarlar. Halbuki dizginlerini iyi 

kullanamayanları uçuruma götürürler, dedikleri gibi (Ahmed 

Han) da bu akıbete düştü. Harp ve zafer talihinin birdeııbire de

ğişmesi karşısında (Horasan) sınırından (Erran) a kaçınağa mec
bur oldu. Orada başka vilayetler halkından topladığı askerle düş-

tüğü yenilgiyi •gidermeğe uğraştı ise de ne ,çareki kırılan çanak ye

rini doldlırmadı. Hangi tarafa baş vnrdu ise eli boş çıktı. Devle

tinin bedir haline gelen ayı tam olgunluk çağında düşküıılüğe yüz 

tuttu. Kardeşine karşı d uramayacağİnı anlayınca illianlık · sevda
sından vazgeçti. Şairin: 

cUmduğun devlete kavuşmak için uzun sıkıntılara katlanmak
tan, ötekine berikin e yüz suyu dökmekten ne çıkar? Şu düzeni bo 

zulmuş aleme nasıl güvenebilirsin ki bir soluk alıp verinceye ka.;. 

da,r ~i başka kalıplara döküyor.» dediği gibi (Ahmed Han) da 

menıleket t~htını boş bıraktı, Ölüm tarihini gösıteren bir ruhaide 
i 

şu sözler vardır: 

c683 yılına varan tarih, zamane hadiselerinin tesirlerini de
vam ettirdi. Argun, memleketler {ethl için kılıcını sıyınrkeiı Ah· 
med gitti. Şahlık kılıcını ktnına yerleştirdi.» 

" 
. Argun'un ilhanbk çağlan 

Ahmed Han'ın nöbett sona erince vaktın .padişahlık tahtı 683 
yılında (Argun Han) ın viiendiyle süslenmiştir. Devlet ve saltanat 

onda karar kıldı. Cihangirlik adet ve an'aneleri tazelendi. Mem· 
leketİn korunmasına, işlerin düzeninde yürümesine dikkat gös

terildi. Her taraf muhaliflerden , temizlendi. Cihan hükümdarla

n ona saygı gösterdiler. Şehzadelerden Argun'un buyruğuna baş 

eğenler yine serdarlıklarda kaldılar. Serkeşlik ve muhalefet yolu

na sapaıılar ziy-anlı çıktılar. Öldiirülen şehzadelerin ve ha~kaca 
! 
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yapılan acıldı işkencelerin macerası uzun dur. Bunların hikayesi,

sözü uzatmaktan başka bir fayda vermiyeceğinden vaz geçilmiştir. 

Divan veziri Şemsüddin Cüveyni'nin son günleri 

«Sah~h-i Divan» Şenısüddin, Ahmed Han'a tarafçılıktan ve 
onu kardeşi Üzerine yürüıneğe . kıskırtmak suç~ndan töhmetli sayıl
dı. Bu isnadın doğru veya. yalan ~lduğunu l!-raştırmadan hüyük ve
zirin günaıhına girdiler. Başa gelecek ilkibetİn korkusu ile mem
lekette güvenli bir yer bulamayınca (Geylan) tarafına kaçtı. Hal~ 

huki fırsat hekleyen kaza ve kader, onun yolunu kesmiş hütüiı 

umut kapılarmı kapamıştı. Teılhirleri kaderin isteğine uygun diiş
medi. Ermek istediği esenlik diyarına yetişerneden ecel yakası-

na yapıştı. Ölüm denilen arslanın penç.esinden canını kurtarama

dı. O kadar bilgisine, faziletlerine rağmen kendi ayağiyle git
tiği felaket uçurumundan geri dönemedi. Nihayet kazaya haş eğ

di, «Rabhımız Allah'tır. diyenlere ve doğruluk yolunda yürü- · 

yeniere meleklerden yardımcı göndeririz; onla~ ölürken .korku ve 
acı duymazlar. O kullarımızı. kendilerine vadettiğimiz Cennetle 

ınüjdeleriz.» Ayetinin vadı ve müjdesi ile Tanrı'sına kavuştu._ 

Tebriz kadı-sı (Mücirüddin) ile (Şeyh Hümamüddin) ·ve başka
ca değerli başlar da hu sonuca uğradılar. Bunlar «Dünya» denilen 
aldatıcı ve g-eçici alemden Cennet müjdesi ve rahmet umudu ile 
«Ahiret» diyarına göç ettile,r. Şehitlik mertebesine yükseldiler. 

Büyük vezirin ölümü için yazılan' farsça manzum tarihte: 

«Başı sernalara erişen otuz yıllık yüce divan veziri Şenısüd

din ki, cihanı İ3ir çok afetlerden korumuş, hir zat idi. 6-83 Hicret 
'yılı Şaban ayının dördüncü Pazartesi günü şahadet mertebesine 
erişti. Feleği gör ki öyle bir, şahsiyete zulüm etti. Cihana hak ki, 
öyle bir er oğlu ere kıydı.» Başka hir tariıhte: 

«Ufuklar alanına düzen veren zamanın biricik divan veziri 

Muhamıhed oğlu Muhammed Şenısüddin, 683 yılı Şaban ayının 

dördüncü Pazartesi ikindi sularında siyaset kılıcının sunduğu ecel 
~erbetini kendi isteğiyle içti.» sözleriyle teessür gösterilmektedir. 
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Şemsüddin, şehit olduktan ve me~leket ormn uygun tedhirle,.. 
rinden mahrum kaldıktan sonra Maliye ve Divan işlerinde aksak
lıklar başladı. Memleketin her tarafında karışıklıklar baş göster-:
di. Devlet hizmetlerinde vergilerin tahsil ve sarfındaki intizanı 
kayboldu. Onun kurmuş olduğu mali ve idari düzen bozuldu (lO). 

Argun, bundan sonra saltanat işleri i,çin gerekli olan her şeyi 
yerine getirdi. Padişahlık günlerinde memleket, zamanenin her· 

türlü hadiselerine karşı g.üven içinde yaşadı. Halkın huzur ve ra
hatını kaçırmak için uzanan eller kesildi. Ötede heride mütegalli

belikle geçinen bazı soy;gunculara imkan ve fırsa,t vermedi. Salta
nat ve halk severlik adetlerini yeniden . diriltti. Adidet temelleri
ni kıurmak, milletin refah ve güvenini korumak yolunda einden 

gelen gayreti esirgemedi. Bu suretle her' tarafta sükiin ve intizam 
yerleşti. Saltana•ta mahsus olan türeler en parlak şekilde yapıl

makta idi. 

~ Şehzade (Hölaçu) ile (Keygato) nun 
Anadol~'ya gelmeleri 

684 = 1285. yılında şehzade( Höliiçu) ile (Keygato) Anadolu
ya ,geldiler. Kışlak ve yaylak mevsimlerini (Erzincan) da geçırı

yorliırdı. Sahip Fahrüddin bunları~ ihtiyaçlarını temin edecek 

tedbirleri alınağa uğraşti. Vaktiyle hir tedarikte bulunulmamış ol

duğundan ihtiyaç zamanında yetmiş dirhem hile bulmak imkanı 
yoktu. Saltanat naihi (Müciriiddin Emirşah) ile heylerbeyi (izzüd
din), (Sahip Faihrüddiıı) ile anlaşainamışlardı. Hazinenin elli yıl-

( 10) Şeınsiiddini Cüveyni. 658 den 683 yılına kadar 22 yıl ve
zirlik etti. Sivas'ta Çifteminare denilen medresesi 760 de yapıl
m~ştır. Konyalı Sadri Mütetabhib adıyla anılan Zeki oğ·Ju Ebu~ 
bekr'in Rauzaat al kiitta:b va Hadikat al albrub isimli mektupların
da Şemsüddin'i öğen kasideler vardır. Sildi, divanında bu iki 
kardeşe en yüksek yeri vermektedir. Kiifir Moğııllar yanında ve
zir olan iki Cüveyni oğlu, bütün islamiara kol kanat germişler, 
ağır v~rg-ilerdeıi Anadolu halkını korumuşlarclır. Her iki zatı say
gı ve rahmetle analım. «Mevlevi kaynaklarında malılınata rastla
yamadım. Uzluk. 
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danberi hirikmi§ bütün altın, gümüş nakit paraları hu ağır mas
ni yüzünden yağmaya gitti. Bir gün içinde Sahih'in (Devle Kara
hisar) mdaki hazinesinden dörtyüz bin dir'henllik bir para (Erzin
ean) a gönderildiği halde şehzade ve asker ha~huğlarının istedikle
ri masraflara; havale ettikleri i~ere yetişmiyordu. Tatar ordula
rının gereçleri içi~ sayısız paralar verilmekte olmasına mukahil 
halıarda yakacak mum hile kalmamıştı. Ödünç para hulmağa mec
bur oldular. 

Şahzadeler naip {Mücirüddin Emir~ah) ile heylerheyi (İzzüd
din) i yarguya çektiler. Asker ihtiyaçları için neden dolayı Sahip 
(Fahrüddi:ıi) e yardım etmediklerini sordular. Bunlar, verdikleri 

' eevapta: 

Ferman ve menşurlara yalnız o imzasını koyar. Ordu masraf
larını da yalnızca temin etmesi gerektir, dediler. 

O yıl hu çetin meselelerle sona ermi~ 685 yılı girmıştı. Şeh

zade (Hölaçu) İlhan'dan aldığı yarlığ üzerine (Erzincan) dan geri 
döndü. (Key:gato) oradan garhe doğru hareketle göçe göçe {Sı

vas) ve (Kayseri) üzerinden yağmurlu ve tipili bir zeınheri mevsi
minde 20,000 kişilik bir zırhlı süvarİ kuvvetiyle (Aks~ray) .a ye-. 

tişti. Şehir halkından bir çoğu korkularından evlerini, ocaklarını 
bırakarak mağaralara çekildiler. Sapa yerlerde yurt kurdula>r. 
Şehzadenin adaletli, temiz yürekli bir adam olduğu sonradan ap.
laşılıncai halk arasında tekrar güven başladı. Sahip Fahrüddin bu 

defa da ordunun ihtiyaçlarını temin etmi~ olduğundan halka sar-. 
kmtılık yapılmadı. Esnaf ve sanat sahipleri askerlerle haşhuğlarm, 
hatunların alış veriş etmelerinden o kadar kazanç elde ettiler ki 
Aksaray vilayetinin ikiyüz bin dirhem olan yıllık geliri hu yüzden 
dörty'üz bin dirheme yükseldi. Halk refah ve rahata kavuştu. . 

Mücirüddin Emirşah'ın tthan, katma gitmesi 

Saltanat naihi (Mücirüddin Eniir~ah) ordu katma gitrneğe ka
rar vermıştı. Maiyetindeki adamlardan arzu edenlerin de kendi
siyle birlikte yola çıkmalarını tekiii etti. Bu kitabın müellifi olan 
hen de gidecek kafile arasına karışmak için meşverete koyuldum, 
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:«Tanrı'dan hayır dileyen mahrum kalmaz, meşverede işe hıi~a

-:yan pjşman olmaz.» diyerek bu ~yahata karar verdim. 

.Arslan kendi yatağında avlananıaz. Kılıç kınında hekledikçe 
:kesmez. Atalar sözüne uyarak irademi/ Tanrı~nın iktidarına terk 
·ettim.. O istediği gibi yapar dedim. 

Uzun sözlerden sonra naip Müdrüddin'in hizn:.ıetinde orduya 
·nrdık. Emirşah, türlü ikranılarla, iltifatlada karşılandı. İstek

:J.eri yerine getirildi. Vezirlik ve emirlik {Kazvin'li Fahrüddin) (ll) 

=iJe :kendi Üzerinde karar kıldı. Bu yolda yazılan yarlığ yürürliiğe 
~girdi. Vezirlerin dilekleri gereğince ferman çıktL Her arzuları 

-yeıiue getirildi. Her ikisine de gönül hoşluğu ile geçinmeleri için 
Anadolu vilayetlerinden hi~er ·bölgenin gelirleri tahsis edilerek geri 

,döndüler. Bu eserin müellifi, vezirlerin yeni mansıplarını tebrik 
"için. yazdığı bir kasidede şöyle diyor: 

(ll) Fahrüddini Kavzini. Fahrüddin Ali'nin sağlığında Ana
-dolu'ya gelmekle adları birbirine karıştırılmıştır. 

Konya Mevlevi dergahının bahçesindeki Gera hatun adındaki 
'kabri Konyalı Fahrüddin'in kızı sananlar varsa da biz o fikirde 
-değiliz. 

Gera adırii Cl : Huart «Kira»· diye okumakda ve Rumca oldu~ 
ğunu ileri sürmektedir. Bilindiği üzere Mevlana'nın ilk karısı 
Gevher hatun 625 de' ölünce Konya'da tekrar evlenmiştir. İkinci 
.zevcesitıin adı Gera 1di. Huart, bu hatunun aslen rum olmasmi, 
Mevlana ile oğlu S. Veled'in bundan Rumca öğrendiklerini ileri 

osürmekte, onun sözünü sened tutan bazı kimseler de bunu kabul 
-eylemektedirler. Halbuki tamamiyi e· yanlıştır: 

1 - Mevlana'nın ilk hareminin anası olup aslen Semerkand'lı 
olan ve Şerefüddini Lalayi Semerkandi'nin karısının adı Gera'dır. 
Menlobenüvisler Konyalı Gera hatundan ayı:rmak için SemeP
kand'lı hatuna Gerayı Büzürk yani Büyük Gera demektedirle~~ 
Murad II. vaktında dilimize çevrilen Eflaki'de bu söz Ulu Gera 

·diye anılmaktadır. Semerkandlı bir kadının adı nasıl rumca ola
'bilir. 

2 - Konyalı Şeyh Salaüddini Zerküb'ün kızı olup S. V eled'İJ1. 
-refikası olan Fatıma hatuna dahi Geraka · denilmektedir. Aym 
'ismi Geraçe şeklinde dahi bulmaktayız, Rıfkı Melill, Türkiyat Mec
.mnası 1936 (V), S. 187. 

3 - Bu bildiğimiz Geray'dır. Paşa hatun, Efendi hatun, 
'Efendi zade Hatun gibi, bunun Rumca Kira olduğunu iddia eden
~ler isbat etsinler. Uzluk. 
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«Uğurlu eliyle vezirlik makamına şeref ve değer veren o şak 
kılıklı Salıili'in mesnedi kutlu olsun. Sultahların ülkesine düzenı 
'Yeren zafe~ bayraklariyle o diyar üzerine gölge salan veziri~ ayağı; 

uğurlu olsun. Yer yüzü padişahının bir kerameti eseri olarak e· 
zata bağışladığı bu mesnet daima mutlu olsun. Devletin ve mille-
tin bekası için söz birliği eden vezirlerin her ikisi de felekteki 

çifte yıldızlar ·gibi bahtiyar olsunlar. Devletin ve dinin yardıırieıaı 
olan Mücirüddin'in kutlu çehresi, isabetli tedbirleri bütün insan~ 
lar ve melekler kaiında mubarek olsun. Rum diyarında onlariD 
fermaniarına baş eğenlerin talihleri ehediyyen açık olsun.·,» 

Kazvin'li ~ahip (Fahrüddin) in künyesi (Nizamülmülk). idi
Memlekete gelir gelmez i§in iç yüzünü anlamadan vergileri artır-

mak istedi. Bo§ hayallere kapıla~ak lüzunısuz i~lere girişti. Bu 

siyaseti çok hatalı idi. Tatbikına başlayınca hoşnutsuzluk arttı. 

Halk her taraftan-bu. haksızlıklara karşı dil uzatıyordu. .Kazvin'IX: 

vezir bilıniyordu ki, ateş, birdenbire parlar ve etrafı sararsa s~ 
kolay kolay tesir etmez. 

Bundan başka Kazvin'li Anadolu'ya gelirken heraberinde bir

çok Tebriz'li, Hemedan'lı, Irak'lı, Isfahan'lı, Haşkim'lı, Hora

san'lı, Kerç'li, Elan'lı, Merend'li Nahcıvan'lı, Tiflis'li, Erran'lı ya

bancılar g~tirmiş, bu tayfalardan kimisini kendisine mültezinı, ki

misini naip ve hacip tayin etmişti. 

Müstevfilik vazifesini kardeşi {Cemalüddiıi) e · pervaneliği de ' 

öteki kardeşine pi§keş çekti. 

Saltanat naihi (Mücirüddin) e gelince o da, eski uı;ıak ve hiz

metçileriyle babasının adamlarından bir çoğunu yanında bulundu

ruyor, bunlar memleket idaresinde kendisine ortaklık. yapıyor

lardı. 

Vezirler 687 = 1288 yılında (Erıurum) a gelınişlerdi. Kazvin'li 

solda sifır kalıyor, bütün işlerin düweni (Mücirüddin) in elinde 

bulunuyor, her •türlü emir ve nehiy onun dergahından. çıkıyordu~ 

Halk da onun güzel huylarına karşı saygı gösterdiğinden Kazvin'li 

ile aralarındaki fark yerle gök arasındaki mesafe kadar büyüktü· · 
' 
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Sahip Fahrüddin Ali'nin ölümü 
{ı. 

O yüce mertebeli vezir ki, ömrünü yıllardanberi memleket iş
leri içinde didişmekle g~çirmiş, dünya vezirleri arasında eşsiz bir 
devlet adamı idi. O sıralarda. (Akşehir) de bulunuyordu. 

Sırf kendi dalaveresini çevirmektc ve hasmını alt etmekteki , 
istidadiyle elinden, geleni geri bırakmayan • Kazvin'li'nin öteden-

. • beri kötü niyyetlerle diş bilernekte olduğunun farkında idi. Nef

:ııine bile ha yrı olm~yan bir adamın kime faydası olabilirdi? Niha

yet ecel (Fa•hrüddin Ali) nin göç nöbetini çaldı. Muhaliflerine 

kar~ı tertihat almasına meydan kalmadan, tirkeşinde sakladığı ted

hir oklarını amacına ula~tırmadan vezirlik makaminı hoş bıraka
rak dünyadan göçtü:. 

Halk, cihanda birer ':asıtadır. Gördüğün •İnsanların hepsi yü· 

:rüyen _bir gemide uyuyanlar gibidir, derler. Sahip Fahrüddi~ Ali 

4le ölüm kasesinin acılarını içerek nihayet .geçici dünyadan ehedi
yet alemine yüz çeVirdi. Bir şair diyor ki : . 

«Dünya varlıklarını birer toprak paı·çası farzet; ~'imseye yar 

'()lmayan servet toprağa da heraber girmiyor.. Bugün dallarını 

yiik.seklerde ·gördüğün ağaçlar, sudan meydana gel~iş, toprağa ka· 
rışacaktır. » 

Fahrüddin Ali'nin ölümü için söylenilen tarih kıt'asında §ll 

:$Özler vardır: 

«Hicretin 687 inci yılı Şavval ayının yirmi beşinci Pazartesi 
1 günü (Akhisar) vilayetinin {Nadir) köyünde Sahib'in ölü~ü hak· 
kın kazasından sadır oldu.» 

Kazvin'li Fahrüddin'in ilimden nasihi yokıtu. Konuşması da 
-çok hatalı idi. Bir gün kendi {hafız) ına Kur'an'dan bir (aşir) 
.oku; diyecek yerde h~r (Ariş) oku; demişti. Bu adam (Aşir) ile 

{Ariş) arasındaki miina farkını hile ayıracak kahiliyette değildi; 
Fakat (siyakat) tarzında yazı yazmakta çok meharetli idi. Hattat-

lık sanatında eşsizdi. Cömertlikte de çok geri bir adamdı. E.tra
:fındak.i .türedilerin, insan kılıklı. şeytanların, kötü yürl'!kl~ k~rdeş· 
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lerinin telkinleri altında vezirlik işlerini çığırından çıkarmış, hak: 
ve adalet yolundan ayrıJnıı~tır. 

, · Menıleket idaresini eline alan devlet erkanı için dürüst fikir li,.. 
temiz insanlarla dü~üp kalkJI?.ak çok önemli hir meseledir. Dost
larını, yakınlarını iyi seçeı;ney~nler sonuna kadar salalı yüzü gö
remezler. Bir arap şairi: 

«Eğer temiz yürekli, fazile1 sahibi kalmak isterse;n yakınları5-
nı dürüst kimselerden seçmeğe çalı~» diyor. Kazvin'li pek de him- ' 
metsiz ve mürüvvetsiz bir adam değildi. Fakat serveti ve iktidan 

halkın isteklerini kar~ılamağa, şahsi borçlarını öderneğe yetişecek 
derecede, olmadığından alacaklılarının tehakkümü altında kalıyor~ 

para hiriktirmek için bir takım uygunsuz çarelere, yolsuz tedbir
lere baş vuruyor, adet dışında yeni yeni usull~r çıkarıyor, yeni ka-

nunlar, uygunsuz nizamlarla tathikına imkan olmayan vergiler çı
karıyor, bu suretle de halkın hoşnutsuzluğunu artırıyordu. Mem-

İekete yükletil~n hu ağır tekliflerin, günün birinde ülkenin yıkıl
masına, sebep olacak pek yanlış hir tedhir olduğunu bilmez değil
di. «Tehaasının malından seı;maye hitirktirmek isteyen padi~ah, 
kendi saltanatının temellerini yıkar» derler., Kazvin'linin tatbikı--

na çalı~tığı hu yolsuz idareye ,halk, isteğiyle degil korku helasiyle
boyun eğmekte •idi. Onun bütün uyguıısuz hallerine kar~ı hain kar
deşleri kendisine nasihat yollp bir ihtarda hile hulunmadılar. Hal-

buki, savaşların en büyüğü, haksız insanları , yola getirmek için: 
sarfedilen gayrettir. Hırs ve tama bunların da ruhlarını sarını~ 

garaz perdeleri gözlerini hürümü~tü. Hiç hir şikayet:ln sesi kulak
larına erişmiyordu. Ahlakın, dinin nehiy ettiği şeyler bunlara da

ha ıeazip görünüyordu. Ot hitirmeğe elveri~li ·olmayan hir topra
ğa suyun ne faydası olur? 

Kazvin'li, vergi loplattırmak bahanesiyle vilayetlerin haç ve
haraçlarını yağmaya verd~. Beş (Toğar) a dayanı~lı olmayan ye~ 
ler elli toğar yazılıyor, beşbin altın vergisi< olaiı hir vilayete elli
bin altın yükletiliyordu. Bu yüzden eski vergi· usullerinde de ka· 

, rışıklık ha~ladı. Anadolu'nun mali durumu sarsildı. İş öyle hir 

k erteye dayandı ki ( Öşfu) ilen önce, tayin edi~ n lan miktara da: 
razi olduk~arı halde talısilat yapılamaz oldu. Nihayet beşte hir-
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ölçüsünde vergi usulü tekrar tathika başlandı ise de bundan da bir 
fayda görülınedi. Önceden artırıJmış olan iltizamlar sonra daha 
kötü neticeler verdi. Memleketteki muhalif zümreler bu ağır ver· 
giler karşısında yer yer homnrdanmağa, dil uzatmağa, feryada 
başladılar. 

Her hangi bir iktidar mevkiini ele geçiren devletliler için her 
işte kolaylık göstermek gerektir. Halka karşı hiyleye, yalancılığa 

sapmayanlar, onu ağır yükler altında ezmeyenler hem iyilikleri· 
nin maddi mükafatını görür, hem de chediyete kadar ya§ayacak 

güzel bir ün bırakmış olurlar. ffiu Peygamber: (Halka kolaylık 

gösterin, çetinlikler çıkarmayın!» buyurmuştur .. Bu münasehetle 
bir şairin şu sözlerini de nakledelim : 

«Ey iilemde ay gibi parlayan ve yüce mertebelere yükselen ta· 

lihli! Her kesin boynuna ın'ınnet ve şükran yükü yükle! Yarın mev·. 

Idinden düştüğün vakit halk, senin için Allah'a şükür, defolup 
gitti demesin.« 

" Nitekim Anadolu'nun öz· eviadı vezir {Fahrüddin Ali) nin üs-

t'ün meziyyetlerine kar§ı Kazvin'li (Fahrüddin) in kötü idaresi «Ha· 
yırdan sonra şer» nüktesiyle halkın ağzına düşmüştü. Bu nükte· 
den ilham alan faziletli şairlerden biri de şu mealdeki farsça ruhi
iyi söylemiştir: 

«Ben; vezir Fahrüddin Ali'den sonra menılekete daha kutlu bir 
kimsenin vezir olacağını sanmıştım. Halbuki aynı wrenle, Kazvi~'Ii 
Fahrüddin vezir olunca; hatırıma «gelen gideni arattırır» ııüktesi 
geldi.» , 

Bir vezire yaraşan meziyyet geceleri halkın işlerini düşünmek. 
gündüzleri de bu dÜ§Ünceleri tathlka çalışmakıtır. Halbuki Kaz
vin'li, gündüzleri menfaat peşinde, haksız ve bozuk yollarla soy· 
gunculuk düşü:ı:ıcesinde, geceleri de başından aşkın borçlarını öde
yebilmek için çareler araştırmak .zorunda idi. Bu düşüncelerle 

i 
.hareket eden bir adamdan memleketin geçimini sağlamak, hayta· 
dırlığını artırmak, ~alkın güvenini korumak. gibi bir teşebbüs bek
lenemezdi. Bu kitabın müellifi diyor ki : 

Vergi tahsili için vilayetlere gÖnderilen. memurİarın bir çoğu, 
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divan i~lerinden, bu husustaki usul Te nizamlardan habersizdi. Hiç 
bir şey yapamadan geri dönüyorlardı. Ellerindeki defterlerde ya

zılı olan (Cizye) kelimesinin ne demek olduğunu hile anlayama· 

mııılardı. Halh~i cizye, Anadolu'nun en büyük ,gelir kaynağıdır. 
Bunlar bir kalem hile tahsil edemediler- Bazı tahsilciarlardan so-· 

rulduğu zaman cizye ne oluyor? diye cevap verdiler. Şüphe yok 
ki bu gidişle hiç bir divan muamelesi yolunda yür~yemezdi. 

Mücirüddin Enıirşah, işlerin çığırından çıktığını, maliye · düze
ninin büsbütün bozulduğunu görünce, Anadolu idaresinin iki i1ti
~am bölgesine ayrılmasını, her vezirin kendi payına düşen parça· 
nın idare ve bayındıriaşması işiyle meşgul ve ondan mes'rtl olması 
daha uygun düşeceğini düşündü. Moğul heyleri de bu düşünceyi 
beğendiler. Kazvin'li, {Kayseri) den Uç vilayetleri sınırlarına ka· 
dar olan parçayı yani vaktiyle (Sultan İzzüddin) e ait bölgeyi seç
ti; biiyük moğul heylerinden Rum diyarı emirliği rüthesini taşı
yan {Baykavul) ile birlikte o tarafa gittiler. Mücirüddin de (Sı

vas) ve (Tokat) dan (Kastamonu, Sıvas, Samsun) kıyılarına kadar 
uzayan ve evvelce (Sultan Rüknüddin) ~ ayrılmış olan (Danişmen
diye) vilayetlerini kabul etti. Ordunun büyük yargucusu olan 
(Tolatay) ile heraber oraya yollandı. 

Müciriiddin Emirşah'ın bölgesinde kısa bir zamanda adalet ve 
ı:iiza:i:n tekrar kurulmuş olduğundan gelirler artmış, . menıleket ba
yındır ve zengin olmuştur. O taraflarda hiç kimsenin mal ye mül
küne ziyan verilmemiştir. 

Kardeşleriyle yoldaşlarının fikir ve tedbirlerine göre hareket 
eden Kazvin'li vezire gelince; kendisine diişe~ vilayetlerde mey
danı hoş buldu. Daha ces~retli davranmağa" h aşladı. Etrafında ça.: 
v;uşluktan, asker haşhuğlugundan yetişmiş, emirliğe kadar yüksel-

. miş olan bir takı:ı:iı maiyeti onu hu yan'lış hareketlerden vaz geçir
rneğe uğraşac~kları yerde hilakis k~ndi il:ıava ve heveslerine daldı
lar. iİnsan oğlu veliyün~imetine karşı nankördür, dedikleri doğ
rudur. Bunların her hiriq,in kafasında başka sevdalar vardı. Kendi 
arzularrna erişmek için efendilerini kötü yola sürüklediler; etrafa· 
.sarkıntılık yaptılar. Hiç kimse bu türedilerden hakkını isteyemi
yor, halk, huzur ve rahat yüzü görmüyordu. Bu: acı günlerin de
Tam ettiği müddetçe herkes zamanın ne gibi hadiseler doğurat:a-
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ğını, kaza ve kader dergahından bu zalimlerin devletini sona er
direcek bir fermanın yazılacağı günü bekledi. Halbuki bunlardan 
bir kaçının hesabını ecel gördü. Fakat her iki vezir, görünmeyen 
perdenin arkasından kaza ve kaderin kendileri i~in hazırladığı aki-
betten gafil idiler. Şair diyor ki: 1 

«Felek, bir iş ~ıkarmak isterse her taraftan bir bir vesile yara
tır, bir işin yolunu açmak dilerse bin türlü tedbirler bulur.» 

Kazvin'li (Sahip Fahrüddin) (12) ile (Mücirüddin Emirşah) ın 
da her vakit açık d,uracağına güvendikleri saadet kapıları günün 
birinde kaza ve kaderin eliyle kapanmış, ikisi de birbiri ardınca 
azledilmişlerdir. Bir arap şairi, bu ibretli hadiseyi ne güzel can
ıandırıyor : 

«AÜah, bir kulunun zevalini dilerse - o kimse isterse ne kadar 
akıllı, yüksek görüşlü ve kridretli olursa olsun - yaptığı kötülükleri 
kendisine güzel gösterir. Onu cehaletle aldatır, gözlerini kör eder~ 
aklını başından alır; iradesi yerini bulduktan sonra da ibret alması 
için aklını iade eder.» 

Fırsat elde iken iyilik yapmak hususunda gaflet gösteren:lerin 
hali nihayet zarurete, düşkünlüğe varır. Dünyada hangi rahat var
dır ki arkasında bir mihnet oln:ılasın, hangi izzet vardır ki sonu 
zillete ermesin? 

(12) Fahrüddin Ali, Konyalı Hacı Ekber oğlu Hüseyin'in 
oğludur. Çok zengin,, hayır ve iyilik etmesini bilir, sever bir zat
tı. Anadolu'da türbeler, hanikahlar, mescitler, medreseler, ker
vansaraylar, hanlar, çeşmeler; kaplıcalar, darülhadisler, ıllealar 
yaptırmıştır. Bu mimari abidelerin Mimarı Keliik bin Abdullah 
ve Üstad Kaliiyanel Kunevi'dir. Kaluyan Eflaki'de geçer, T. II, 
P. 69. Sultan Veled divanında hakkında uzun bir kaside vardır. 
Oğulları Tacüddin Hüseyin bey ile Nusratüddin :ı:rasan bey'dir. 
Tacüddin Hiis·eyin be·y çok cesur, yiğ·it bir zattı. Izzüddin Key
kavus II. nin dayısı Rum Kirha'nın kızı miişariinileyhin karısı idi. 
S. V el ed divanında Hüseyin beyi öğen iki kaside vardır. Hatta 
horçlu kalan S. Veled hazretleri borcunun Hüseyin bey taraf~n
dan ödenmesini rica etmektedir, bu da aralarındaki samimiliği 
gösterir. Hasan beyle Hii/seyin 'bey Cimri hadisesinde Akşehir 
yakınında şehit diişmüşlerdir. Şimdi Konya'da bulunan Sahip Ata 
çocukları Hasari beyden gelmedir. Day:Lmın ailesi bunlardandır. 

Uzluk. 
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. Yahudi· Madüddevle'nin vezirlik günleri 

Kazvin'li Fahrüddin ile Mücirüddin Emirşah 688 = 1289 yıh 
iptidasından, 690 = 1291 yılına kadar iki sene ınüddetle Anadolu
da hüküm sürdükten sonra vazifeleri sona ernıış ve 690 yılındıa 
ya'hudi (Sadüddevle) divan veziri olmuştur: 

O kedi'ye benzeyen yahudinin elinde vezirllk mührü, sanki kö
peğin boynuna vurulmuş altın bir hoyunduruk, o alçağın hük
münde emirlik mesnedi sanki eşeğin ayağına takılmış bir halhal 
idi. V ezirlik ve emirlik y:adığı mutlak olarak onun hükmüne geç
tikten sonra (Yahudi) milletinin yüreğinde gizli olan müslüman 
düşmanlığı duygusu ile taassup yolunu tuttu. İslamiara karşı şid
det göstermeğ~, zulüm yapınağa başladı; Anadolu halkının fikir
lerini bozmak için her tarata elçiler, ulaklar gönderdi. Vezirliğe 

layık olan emirlerin kökünü kazımağa uğraşıyordu. Bu aııada Kaz· 
vin'li (Fahrüddin} i de bir tehlikeye sürüklerneğe çalıştı. Onun 
kendi aleyhinde bazı sözler sarfettiğini liaher· vermişlerdi. (~la

vuz oğulları) (13) ile Sahip (Şemsüddin Ahmed) i Anadolu hakim
liğine intihap etti. Bu riy;gunsuz adamları, İllian'dan aldığı yarlığ 
gereğince iş başına getirdi. Y argucu (Buğdi) yi de maiyetlerine 
kattı. Kazvin'li (Fahrüddin) ile (Mücirüddin Emirşah) ı yakalat
mak üzere (Göçebe elçi) 'nin tayin edilmesine yarlığ kopardı. Din
siz · yahudi (Batıni) zındıkları gibi müslüman Kazvin'linin canına 
kasdetmişti. Onu tuzağa düşürmek için tedbirler aldı. Vezirler de 
yanlış hareketleri yüzünden yahudinin keyfine kurhan gidecekler
di. 

Kılavuz oğullarının tahakkümü çekilmez bir hal .aldı. . Rezil· 
ler hakim olunca faziletli insanlar için yaşamak inıkanı k;almaz 
derler. Namus ve şeref sahipleri, bunların elinden feryat ediyor
du. Şairin: 

«İyi kalpli insanlar, kulaklarını· gam ve hasret içinde inleyen 

{13) Kılamz Oğulları. Eflaki Dede'de Turnan bey adında bi
risinden bahis var ki Gazan Mahmud vakıtnda Kuşcular başı imiş, 
Ulu Arif Çelebi «Mevlana'nın Torunu» den gördüğü keramet üs
tüne bende ve mürid olmuştur. Bk. Eflaki, Fransızca T. 2, p. 

Uzluk. 
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başka insanlara çevirirler. Hiiı;ıer ve insanlığın arkası; bu htiner
sizlerin sırtlarını yastığa dayadıkları gün kesildi.» 

Dediği gibi bu alçaklarm istibdadı da memlekette fazilet duy· 
gularını söndürmek -emelini güdüyordu. · Büyük feylezoflar dem~ 
lerdir ki: 

Rezilleıin devlete konması, afetierin en· büyüğü dür. Bin ada- . 
mm mevkiden düşmesi bir ;alçağın yükselmesinden daha hayırlı· 

dır.» 

Yahudi vezir, vazifesinin yalnız insan aviarnaktan ibaret olma· 
dığını, memleketi tekrar felakete sürüklemenin, devlet ve divan 
işlerini çığırından çıkaracağını bilmez değildi. Fakat kötü niyyet· 
li idi. Milletin namuslu, ergin simalarını birer birer yok etmekle 
muradına ermek istiyordu. 

Bir memleketi harap etmek kasdım glidenlerin elbette mühen-
-- _/ t 

dise ihtiyaçları yoktur. Mülkü yıkmak işinde duygusuz insanlar 

.daha elverişlidir. Çünkü beklenen neticenin bir an evvel meyda

na gelmesi bu gibi yıkıcıların gayretlerine hağlıdır. · Bunlıarın bin 

bir sevda kaynatan kafalarına· şeytan bir ihtiras ~urtası koy

muştu. Ayak takımı derecesinden servet ve iktidar mevkiine yük· . . 
selince · hayalhanelerinde emirlik ve vezirlik sevdası belirdi. Şair 
diyor ki: 

«Fare, bir gün tarladan kurtulup da rastladığı bir dükkana gi

rer, yahut bah.çevıanın elinden oraya kaçarsa kendini bir Tanrı 

gibi, dayı ve amcalarını da birer dilenci gibi görür. Layık olma

dıkları mertebeler yükselen cahiller de ihtiyar babalarını kapıcı 
yerine koyarlar.» 

Bu türediler hayvan avcılığını iyi biliyorlardı ama insan k~Ip

lerini -avlamak sanatına aşina değillerdi. Bu sebepten. dolayı in

sanlık pazarının parlaıklığı bozuldu. Fazilet sahiplerinin hatıria
rını keder tozlari kapl~dı. Şairin biri: 

«Bu alçak ve soysuz millet, i maıısıba geçince eşekler hakim, . 
hür insanlar mahkum oldu. Felek bu kavmin devletini kabul et
tikten sonra akıl; ukalalık, hat, hata; fazilet, fuzulluk oldu.» diyor. 
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Bu kutsuz adamlar, memleketin başına musa~lat olduktan son
ra (Sivas) salırasında uğursuz yııdızların bir hurçta toplandığı gö
rüldü. Yargu meclisi kuruldu. Devlet ve memleket büyüklerinden 
yakaladıklarını omyıa götürdüler. Aziedilen vezitler aleyhinde her 
türlü iftiralar tertip ettiler. Bir çok günalısızları, onlarla el birli 
ği yapmak suçu ile lekelediler. Sonr,a Kazvin'li (Fahrüddin) lle 
naip {Mücirüddin) i bağlı olarak 1getirdiler- Kazvin'li vezirin ecel 

· kilsesi doldurulmuştu. Onun suçları ölümüne sebep oldu. M:üci· 
:ı:üddin Emirş.ah'ı tanrı koruduğu için bir şey yapamadılar . .:Size 
ağır gelen şeyler hakkıııız.da hayırlıdır» Ayetiyle müjdelenen Mü
eirüddin heraet etti, rahat ve afiyete kavuştu. Bir anap şairi di
yor ki: 

«Haps olduk. Fakat bize bir zarar erişmedi. Hlıngi keskin kı-:' 

bç vardır ki bir gün kınına girmesin?» Bu kitabın müellifi der ki: 

O şiddet ve periŞanlık günlerinde bir mesele dolayısiyle yaz
mış olduğum şu heyti h u münasehetle dereettim: 

eDiyorsun iJd onun ellerini bağladılar. Evet zamanenin e]j bir 
yerde demetler hağlamışsa orası gülşendir.» Büyük şeyhlerden bi
ri ·de Mü.cirü:ddiıı:'in kalbini ·teselli için şu heyideri yazmıştı : 

«Mushafı bağlamak onun şanına saygı göstermek içindir. 
Harfler .üzerine (Şedde) koymak onları yumuşatmak.için değildiry. 

elbette şiddetlendirrnek içindir. Demetlenmiş olan güller, dilher· 

lerden buse toplar. Halbuki hosıtandaki yabani çiçekler dikeıılerle 

karışıktır .. Demirin altın ile yan y~a gelmesi ona son günlerin 

verdiği bir şereftir. Demirin kıyınet ve kudreti, büyük vezirin aya-
ğını öpmedikçe nasıl yükselehilir? .. ~ ' 

Zamanın bu gibi hadiselerine, alçakları~ yüksek insanlara ta
hakküm etmesi felaketine karşı hiç bir şair (Emir Kahus) un şu 
mealdeki arapça şiiri kadar parlak bir nü!'-teyi ifade edememiştir: 

«Zamanenin işkenceleriyle hizi in.citenlere söyle Jri; günün bi

rinde feHikete uğr:amıyacak hangi mağrur vardır? Dehrin elinden · 

çıkan okların amacı bize çevrilmiş ve hayağı, insanlardan bize bir . 

. zarar korkusu erişmişse ne çıkar? Görmüyor mus'\ln ki deniz, .dai
ma pislikleri üstünde, değerli incileri ,de bağrında saklar. Sema• 
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da s.ayısız yıldızlar vardır. Fakat ~ne~ ile aydan ba§ka hiç biri 
tutu.lılıaz.:. 

Soysuz ve bozuk fikirli Kılavuz oğulları (Buğdi) elçinin de yar
dınıiyle ~ddarlığa- başladılar. Bunlar niyyetlerindeki bozukluk 
ve gidişierindeki fesatçılılda hük:ô.ınet memurlarından veya mazul 
emirlerden suçlu, ııuçsuz, zengin, fakir ayırmadan hepsini aynı is
natlarla lekelemek; d ala verelerini çevirmek için onları hıipalamak 
istiyorlardı. 

Moğul yargucularından cidden kemal eahibi ve adil bir adam 
olan (Sam.akar) {14) bu zümrenin niyyetleriııdeki kötülüğü anla
yınca elin!len -geldiği kadar fenalıkları önl~~ğe çalıştı. 

Yargucuların Anadolu enilllini geri almak için ferman _getir· 
. miş olınaları, hıalkın bunlar hakkındaki ho§nutsuzluğunu son de:
rece artırnııştı. (Saınakar) m bu meselede haksızlığa meydan ver· 
memek hususundaki gayret ve himmeti halk arasında büyük bir 
.evgi kaz·anınasına sebep oldu. · Emlak sahipleri o irtikapçıların 
köklerini kazımak, haksızlıkları ortadan kaldırmakı, kendilerini 
buğday gibi gösterrneğe yeltenen o arpa yüzlü hainleri darma da
im etmek istiyprlardı. Y argucular, göstermekte oldukları. zulüm 
ve istibdadı daha ileri götüremediler. Kısa bir müddet sonra yap• 
tıkları gaddarlıklardan bir fayda çıkmayacağını anladılar. Kılavuz 
oğulları, karın salırada oturması, rüzgarın ovalar.dan geçmesi gibi 
bir kaç gün kaldıktan sonra savuşup gittiler. Zanıane, onların da 
ikballeriniıı defterini dürmüştü. Şairin: 

«Ömrü, ser.vet arkasından koşmakla telef eder~in, bin bir lıiy
le ile hazine biriktirirsin; halbuki sen o hazinenin başında salıra· · · 

ya yağan karlar gibisin, bir ikaıç gün oturur, sonra erir gidersin!» 
dediği gibi bu .zaliınler de aynı akıbete uğradılar. 

(14) Samakar Ağa. M{)ğulların Anadolu'da valisi idi. Aks'a
I"aylı'nın da yazdığı gibi adil, mütedeyyin bir zattır: Sultan V~
led hazr~tleri onu «beyimiz bizi unutma» türkçe nakarath bır 
manzume ile öğmektedir. O kasidede Samakar Ağa'nın oğlu Arab 
c:Arabistan seferinde doğduğu iç1n bu i·smi aLmıştır» kızı, karısı
nın adlarını da saydığına göre araları çok ~yi imiş. Huart'ın bunu · · 
Saimgan okuması büyük hatadı:r, T. II,. p. 319. Sultan Veled diva
:m S.OO. Uzluk. 
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Eski vezir Kazvin'li (Fahrüddin) ile (Mücirüddin Emirşah) 
maiyetleriyle birlikte (Göçebe elçi) ve diğer ulaklarm muhafazası 
altında Anadolu'dan Ordu tarafına yollanmışlardı. Bunların muha· 

faza ve sev~e,rine memur olan (Göçebe) her ne kadar müslüman 

değiidiyse 'd~ temiz ahlaklı bir adamdı. Suçluları-götürürken yol~ 

larda fazla acCieye lüzıım görnıeyerek işi savsaklamağa çalıştı. ,Ko· 
nak yerlerinde ağır davranıyor, her şehirde bir kaç gün dinlenme 
hehanesiyle eğleşiyorlardı. İşte bu şekilde vakit geçirmelerle belki 
bir kurtuluş çaresinin yüz göstereceğine, bir müjde haberinin ye
tişeceğine umutlanıyorlardı~ Bu ağır yürüyüşle nihayet gönüller 
için dert ve dağ yurdu olan (Aladağ) yaylasına geldiler. 

Yüce talihli (Mücirüddin) ve maiyeti ile manasız bir duvar 
nakşını andıran Kazvin'li (Fahrüddin) . ve etrafında vaktiyle ay 
ağılı gibi topLanmış· olan meııfaat. düşkünü yoldaşları hep.· bir a~a

da sorguya çekileceklerdi. İkhali zevale yüz tutan Kazvin'linin 
adamlan birer hehane ile efendilerinden ayrılıyorlar, onu bu uğur

tuz günde yalııız bırakmak istiyorlardı. Şu mesnevi bunların hali· 
ne pek uygundur: 

«Güvendiğin kimseler birer çürük bağdan, bayağı iplikten 
başka bir şey değildir. Tecriibe ettim ki hepsinin de özü yoktur. 
Bilir misin ki o Çetin ve fdiiketli günlerde hiç kimseden kimseye 
fayda yoktur·» 

Bir çok sıkıntılar içinde ilk halıara doğru (Aladağ) d'a bulu

nan ordu katına varmışlardı. Anadolu'daki divan veziri yahudinin 

_ K~zvin'li hakkında önfuıe geçilmesi mümkün olmayan isnat ve if

tiraları onu çetin bir durnma düşürmüştü. Kazvin'li, o kad,a~ cö

mertliğine ve bol ilisaniarına rağmen kardeşleri ve yoldaşlariyle 

heraber kışın haskınına uğramış çam ağaçları gibi çırıl çıplak kal- · 
dı. Adamlarından ·bir çokları kendisinden. uzaklaşmış,' ötede heride 

gizlen:mişlerdi'. Hepsi de y~ptıkları kötülüklerin cezasını buldu· 
lar. Her suçu ortadan kaldıran ceza kılıcı nihayet onları~ da başla~ 

· rını toparğa düşürdü.' Cesetleri hile gömülmedi. Salırada kurtlara, 
kuşlara yem oldular. 
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~11daleti nihayet galip gelmiş, yükseldikleri yüce makamlardan y7in 
. dibine geçmişlerdi. Müellif hu vak'ay.a tarih olarak şu mealdeki 
1ıeyitleri söylemiştir: 

«Kaza~ -Tanrı'nın takdirine uygun olarak, zamanın devrimleri 
.ardından cihanı fe1eklerden ayıracak kadar !kuvvetli bir ok atmak 
isterse öyle müstesna 'bir gönüle fırlatır kj o zavallı Için cann.ıı 

.. karşı tutmaktan ha§ka çare kalmaz. 690 yılı Şahan ayının · yirmi 
»eşinci pazar günü, Kazvin'li Fahrüddin, felaket kılıcının bir dar
besiyle cihandan göçtü; cihan da onun e~den kurtuldu. Tanrı 

:suçlarını bağışlasın.» 

Naip (Mücirüddin Emirşah) ile !bütün maiyetini teşkil eden 
büyük küçük herkes ve hepimiz yağdan çıkan kıl gibi ter temiz çıll
:tık. Allah'ın yardmıı elinıizden tutmuştur. 

Artık Mücirüddin, bir zaman «Geceler gehedir, hakalım ne 
4oğuracaktır?» diyerek yahudi vezirin yanmda gah korku, gah 

-um~t içinde vakit ,geçirmeğe başladı. Bu temiz yürekli ve sağlam . 
. iinanlı vezir, o fesat alemi içinde «Mihnete sabır etmek ibadettir:. 

tesellisiyle neticeyi hekledi. O sene cereyan eden hadiselerin şiddet 

ve ıztırabı, artık geniş günl~rin pek yakın olduğunu müjdeliyordu. 

Gçen günler, beklenilen neticeyi kendiliğinden yaklaştırdı. İlhan, 

yakalandığı bir hastalıktan öljince yahudinin de . yıldızı söndü 

Her taraftan kıvılcımlanmağabaşhy~n fitne ateşleri kutsuz yahudi

nin etrafını- sarmakta, Peygamher'in mucizesi, onun varlığını or• 
.ta dan kaldırmak için her gün :biraz daha· helirmekte idi. Nihayet, 

~nün birinde yahudinin devlet ve saltanatı sarsıldı. Bütün ha· 
yatı, varlığı sona erdi. 

Doğan v~ Tuğaçar'ın ayaklanması 

Ötedenberi İlhan (Argun) u pusuya düşürmek içiıi fırsat gö
-zetleyen tümen beyleri, onun öliimü üzerine baş kaldırdılar. İsyan 
kılıçlarını kımndan çekmiş olan hu (M~a) lar (Fir'avn) ın büyÜle
rini· hozınak için bir s ah ah üzeri harekete ge~er. Kohistan'lı . ('Do
ğan ) ve (Tuğa~.ar) adında iki ünlü başhuğun kum~dası altında 

• • 1 
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elli bin ki~ilik. bir ordu, yıldırım gibi yürüyerek akıllara şaşkınlık. 
veren bir sür'atle ortalığı bir fitne Üenizi haline getirdi. Şairin: 

Felek bda yollarını açmış, ecel hançerini eline alİnış 
dediği .dehşetli dakikaları andıran bir ayıaklanma oldu. Müslüman- . 
lara kar~ı gösterdiği Firavn'ca. gurııru ve (Karun) un hazinesine
benzeyen biiyük serveti ile kabına sığamayan mel'iin yahudinin 
ha~meti, nihayet bu isyan selinin dalgaları arasında boğuldu. Bir 

çok zulüm ve hakaretlerle topladığı hesaba, kitaba sığillayan ser
vet v~ hazineleri yağmalandı. Siyaset meydanına götürülürken sey
rine koşan kalahalık bir halk kümesi, onun· murdar canı cehen
neme rgönderilmezden önce kirli suratma tükürdüler. Dünyada 

yap:tığı zulümlerden, kötülüklerden, kazandığı lanet ve nefret yü
künden başka ahirete bir şey götüremedi. 

Yahudi geherdikten sonra onun birer vesiyle ile darhesine uğ

ramış olan bir çok namuslu adamlar tekrar eski mevkilerine yük~ 

seldiler. Ona yardakçılık ·yapan bir takım alçaklar da yerle~de 
sürünrneğe mahkum kaldılar. Bir şairi~ dedi'ğj gibi: 

»Nice hastaLar vardır ki umutsuz dıırumlardan sonra şifa .bul
muşlardır; belki hekimleri, ziyaretçileri ölmüş, fakat onlar afiyete
kavu~uşlardır.,. 

İsa Peygamb~er, bir gün yol 'üzerinde öldürülınüş bir adam gör
müş ve demiş ki: 

«Öldürdün, öldürüldüıı, seni öldürenler de senin gibi olacak

lardır!» 

· Bu karışıklıkların devam ettiği sır.al~rda (Guşi), (Kocan), (Or

.dri), (Kaya), {Aydacı Sultan) gibi ileri gelen ve her biri bir oy

mak beyi ve hir memleket büyüğü olan Noyınlardan hazısı o ya

hudi köpeğinin taııafını tuttuklarından perişan oldular~ Bir/kısmı· 

iY i:tsuf Peygamber'in kurdu giihi günıahsız o1duk,ları halde felakete· 
.u.ğradılar. 

Derler ki: Sultan bir dağa benzer. Üzeri her türlü çiçekler., 
ağaçlar ve meyvalada süslenmiştir. Fakat onda yırtıcı canavarlar~ 
bırtlar, ku~ar. da yaşar. İnsan için. böyle bir yerden ayrılmak ne-
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kadar çetin görünÜ!se o:ııada melcin tutmak da o derece korku
ludur. 

Yine derler ki: Talih okunu güneşin yakınına ula~tırmak iste
m.ezsen ate~ girmekten ve yanmaktan kurtulursun; Süheyl yıldızı 
-:ve haııka seyyareler güneııten uzak hulundukİıarı için onun ateşiyle 

. J'"anmak. tehlikesinden de uzıaktırlar. 

Hulasa bu kargaşalık o gün sabahtan akııama kadar devam et

;ti:. Moğul asker başhuğları, yahudi tıaraftarlarını kırıp geçirmek.

~ onla:ııa karı;ıı yağınacılıkta o kadar ileri gittikleri çapul ettikleri 

uıalların cinsini ve sayısını anlamak imk~ı:zdı. Bu hainlerin al- -

tım üstüne çevirmek, köklerini kazlinak hususunda her ne lazım.

.sa yap,tılar. Aynı zainanda memleketi de hu soygunculardıa,n te~ 

. ,mizledüer. . (Mücirüd:din) Üe adamları, uğradıklan korkunç du· 

ıumdan yakayı sıyırmııı, Tanrı'nın bir lôtfu eseri olarak yine eski 

oJDıeVkilerini muhafaza eı!ehilmi§lerdir. Yahudi vezirin akıbeti hak
. Jrnıd~ söylenileıı hiı- tarih kasidesinde: 

. cAllah'ın kazasının yerine gelmesi ve müslüman dininin reT

ııak bulması i.çin mukadı!erat kılıcını sıyırdı. Gasp ateşi içinde 

.kahredici bir kasırga {Hayher) y~hudisinin külünü · göğe savurdu.:. 
..deniyor • 

. ı,. İlhan'ın ölümü dolayısiyle ho§ kalan padişahlık tahtına ve so

.ıı.a eren. o devlet ve şevkete karşı a:ıir ~air şu hikınetleri terenn~ 
-ediyor: 

«Ne (sam), ne (nerinıan)~ ne .de (Mrasiyap) kaldı. (Kisra), 
1 1 . . • •• 

:(Dara), (Cimşid) hep göçtüler. Ey menılekette hüküm sürenler; 

hayata gönül hağlamaym; çünkü, ı!ünyada ehediyyete ermiş kinıs~ 

yoktur. Gençlikte taşıd~ğın hu hayallerden ihtiyarlığın sonunda 
.ııe umut beklersin? » 

Yiııe diğer bir ııiirde şu ihretli sözler vardır : 

«Ünun uıııudu (Hızır) gibi (Abı hayat) ,a kavuşmaktı. Halbu

ki (İskender) gibi toprağın altına girdi. (Ey idrak sahipleri, on

lardan ibret .alın!) hitabı perişan gönüllerden yükseldi.» 
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Kaygatu'nun ilhanlık çağlan 

690 = 1291 yılmda (Argun) un ölümü dolayısiyle İlha"nıık sı-_ 
rası h.aba mirası ola11ak (Ketgatu) ya geçti. Baharıiı ilk güuleriıı
de yeni gelini andıran çimenlerin yedi ren_Jcli ipeklerle süslen
diği, agaçların türlü -çiçeklerle bezendiği çağlarda (Ketg~tu) Ana
dolu'dan Azerbaycan'da {Erran) a yollandı- Sultan (Gıyasüddin, 
Mes'frd), naip (M!}cirüddin Emiqah) ile ·birlikte ta {Ala dağ) yay~ 
lağına kadar yeni İlhanı uğurladılar. 

_ _ O gfuılerde ~ehzade (Baydo) (15) padişahlık sevdıasiyle hat
kaldırdı. (Bağdad) sınırlarından İlhanlık tahtı~ıı ele geçirmek üze-
re yürüdü. Tümen beylerinden (Tuğaçar), (Konckayal) Kohis-
-tan'lı {Doğan) ve (Tukal) da Baydo'nun tıarafına geçtiler. Baydo,. 
başlangıçta işi biraz gevşek tuttu. Sonunda fırsatı kaçırdığını aiıla
yınca umutsuzluğa dü~ta Emirleri arasına düzensizlik gir<li. Ha
tun1ıar her taraftan (Keyga-tu) nun hizmetine ko§tular. Tabur hey•
leri de Baydo'nun muvaffakiyetine _ güvenemediklerinden. birer
~er hatunları takip ettiler. Emirler içinde Baydo'ya -iıymu~ olait
ların -tılsınıları _bozuldu. Çünkü Baydo; (Bağdad) dıın (Erbil) e7 

geldiği zaman bir ~ey yapamayacağını anlamı~ umutları kırılmı~tı. 
Emirlerle hatunlar ve asker başbuğları arasındaki görüş- ayrılıkları: 
Üzerine ıbşmın çaresini arayarak memleketten' uzaklaştı. 

Keygatu, - (16) Aladağ yayiağında İlhanlık - tahtına oturdu.. 
Padiı;ıahlık :makamı, onun cülusiyle ı;ıereflendi. Öyle bir padişah 
oldu ki, cömertliğinin kıarı;ıısında bütün dünya servetleri sivri si
nek gibi görünür; cihan hazineleri, onun bol bağışları yanında 
hiç kalırdı. Padişıihlık törelerini yeniden diriltmek hususunda 

(15) Baydu, Sultan Veİed divanında adı geçmektedi!'. 
(16) Keygatu, yahut Keyhatu, 691 de Aksaray'a gelmiş, Kon

ya'ya gönderdiği elçileri Konyalıların öldürmesi üzerine kızmiş; 
şehri muhasara etmiştir. Rüyasında gördüğü bir zatın kendi bo
ğazını sıkması:ı:dan ürke:ek, Ab~ ~üşüncesi~den vaz we~miş, Ko.n
ya'ya sulhan gırerek şehrııt hakımı olan Ahı Ahmed Şahı Kazaz ıle
görüşerek yanında oturan zatın kim olduğunu sorması üzerine, 
Ahi, yalnız olduğunu söylemesi üstüne hayır, o yanında oturan zat 
dün gece benim boğazımı sıktı, bu şehir bizimdir, eğer buraya 
fenalık edersen seni perişan _ ederiz dediğini naklederek o zatm 
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pek ileri gitmişt.i. Bütün ülke halkı onun itaatına baş eğn'ıiş~ dev
let büyükleri. her taraftan onun buyruğu altında vilayetlerin ida
resine çalı~mak yolunu tutmuşlardır. Vaktiyle (Baydo) ya kapıl

mış olan ihazr emirler, zaferin (Keygatu) tarafmda kaldığinı gö
rünce korkularından birer birer savuşmu~lardı. Bu arada Kobis-

tan'lı ·(Doğan), (Erdebil) yolu ile eli ho~ bir halde dönerken ar-' 
kasını kovıalayan bir kol askerle bir kaç defa çarpışmıştı. Doğan, 
yiğit ve cenkçi bir kahramandı. O çarpışma sıralarında tek başına 

üç dört yüz kişilik bir kuvveti yararak etrafındaki muhasara çem

herini kırıyor, fakat her taraftan kendiSini kuşatan üstün kuv
vetler tarafından tekrar çevriliyordu. Nihayet kazanın çemberin· 

' . 
den kendini kurtaramadı. Çetin ve uzun direnmelerden sonra ta-
katı kesildi; felaket tuzağın~ düştü. Diğer emirlerle birlikte esir 

edilerek (Ala dağ) a gönderildi. Bütün hatunlar, (Bay do) ve eski, 
yeni emirler yarguya çekildiler. Bir yanı yıarlığandı. Bir kaç ta· 

nesi yerlerinden azledildi. J Bazılarının dünyalıkları yağmalandı. 

Bu arada ömürden pasibi kalanlar kurtuldu. Hayatı sona ermiş 

olanlar da ecel sakisinin elinden .ölüm şerbetini içtiler. Kohis
tan'Jı. (Doğan) da ölenler ara~ında idi. 

Allah, kıaza vıe kaderinin hükmünü yerine getirmek dilerse · 
~ıllı insanların akıltarını alır, sonra mukadder olıan akıbeti ha• 
zırlar. Derler. ZavaJlı Kohistan'lı da böyle oldu. 

O yıl (Aladağ) da memleket işleriyle vakit geçirildi. 691 = 
1292 yılı girinee (Keygatu) nun saltanat alayı yayiaktan Anadolu 

tarafına yönel1li. Buralarda sarsılan düzeni yerine geti~ek isti· 
yotdu. İlhan, daha önce ,Anadohi'da sekiz yıl kalmış, havası-

çehresini, elbisesini, başına giydiğini söyleyerek Mevlana'nın ni
şanını anlatmıştır. :Sk. Mealisi Sebai Mevlana mu'kaddimesi. 

Uzluk. 

Keyg·atu'nun karısı Paşa hatun isminde imiş Ulu Arif Çele
bi'nin bendelerinden imiş, Eflaki bu hatunun Erzurum'da otur
duğunu, Arif Çelebi'yi - babasından davet mektupları geldiği hal
de bırakmadığını, sonra bir hatasından kızarak Arif Çelebi'nin 
Baybı,ırt'a geldiğini, Paşa hatunun bu ayrılık sırasında öldüğünü 
ha;ber verir. T. II, p. Uzluk. 
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:m suyunu beğenmiı:ıti. Bozulan~ nizarnı düzeltmek düşüncesiyle 

.·ilk b aharda memlekete ulaştL 

Karaman Türkle~inin uzun zamandanberi isyanları her t~afa 
:yayılmış olduğundan her şeyden evvel bunların terbiyesini vermek 
.üzere Uç vWiye:tlerine yürüdü; . 

Şeh:Zade (Rüknüddin' Kılıç Arslan) ın baş kaldırına81 

Sultan (Gıyasüddin Mes'ud) un kıard:eşi (Rüknüddin Kılıç Arı.- . 
·ıan) 'cihangirlik sevdasİyle kafasına istiklal fikrini yerleştirmiş ve 
bu yıl içinde Uç taraflanndan harekete geçmiştir. (Keygatu) nun 
ultanat alayı o ç{wrelere yetişir yetişmez (Rüiknüddin) (Kastamo
nu) hölıgesine geldi. Vilayet Türkleri de ona boyun eğdiıklerinden 

:nütün o çevreyi eline .geçirdi. Kastamonu'nun büyük emirlerinden 

·ve asker haşhuğlarındıan (Muzafferüddin Alp Yörük) bu gürültüler 

"~ıırasında öldü. · Pervasız Türkler, asi §ehzadeye uyarak etrafa sark
. mağa.,haşladılar. Ş!ehzade Keygatu, Sultıan Mes'ud'u karaeşi Rük
·nüddin'in isyanını hastırmağa meı;nur etti. 

Sultan Mes'ud, (Mücirüddin Emirşah) ve Sahip (Necmüddin) 

(17) ile birlikte yanlarma kattıkları, tacik askeriyle (Kastamonu) 

:tarafına yollandılar. Keygatu, ayrıca kol haŞhuğlarındau (Anıt), 

(Göktay) ve (Giray) ın kumandasında üç bin kiı:ıilik Moğul kuvvet

~lerini de sultana, yardımcı vererek yola çıkarmıştı. (Derhend = 
·Geçit). ler mevkiine geldikleri vakit orada konakladılar. Asilerin 

=kuvvetlerinin derecesini anlamak üzere keşif kolları çıkar~at. 

Y,aptıkları talıkikatta asi şehzadenin kalahalık bir kuvvet toplamış 

<llduğu anlaşıldı. Keygatu'dan ayrıca İnidat istediler. İlhan yeni 

·kuvvet gönderrneğe yanaşmamakla h:eraher asilerin fazla kuvvetle-
xine de ehemmiyet vermedi. · 

Sultan Mes'uu'la emirler (Derhend) mevkiin(le kaldıkları bir 

(17) Sahib Necmüddiu Ferruh, H. Gıyasüddin Mes'ud'un cü
lı1su sıralarında Emir Ah ur imiş, B k. Divanı Sultan V el ed mukad

··dimesi. U21Iuk. 



kıaç giiu içinde asker haşhuğları, Türklerin ansızın gece baskınları: 

yapmalarından korkuyor, bütün gee atlı ve· yaya devriyeler do-

laştırarak sahahlıyorlardı. Nihayet bu korku ve tereddütler içinde
iken İlhan'dan gelen yeni bir ferman gereğince her tehlikeyi gö-
ze alarak geÇftlerd~n ~mağa karar verdiler. 

Asiler, her gün sabaha karşı pusularından meydana çıkıyorlar,. 
gece h asınca yine kayholuyorlardı. Moğul ve tacik askerleri, sul-· 

tanın yanındıa ·ve kumandaulariyle birlikte süil:lıla,rını kuşanmış~ 

atlarına binmiş geçitler tarafına doğru yola düzülmüşlerdi. Yü-

'ı rüyüş sıralarında asiler bin türlü hokkahazlıklar ve harp oyunla

riyle huııların yollarını kesmek,. üzerlerine ansızın baskınlar yap-· 

mak suretiyle §aşırtıyor, türlü hiyleler el çabuklukları gösteriyor-· 

lardı. Sultan Mes'ud Moğul askeriyle geçit noktasına vardığı z•a-
man (Giray) daha önce dört yüz kişilik bir kuvvetle ilerlemiş ge-· 

rideki kuvvetlerin de geçmelerini sağlamak için öncülük vazifesini: 
üzeriııe almıştı. Burası cinıri insanların_ elleri gibi o der.ece da-- · 

ralmış; kıayalar ve a.ğaçlar arasında o kad.ar sıkışmış ıhir yer idi. 
ki;. takdirin müsaadesi olmadan bu sarp geçitlerden tedhir kuv-
vetiyle aşmak iınklinsızdı. Artık içine düşmüş oldukları bu tu-

zaktan kurtulmanın çaresi olmadığını anlayınca kalplerini kaza· 
ve ka dere bağladılar. Bu felaket ağının düğünÜerini çözehil:rım-
nin imkansızlığı içinde pek şaşkın bir duruma uğradılar. 

Giray, önce keşif kolu ile bu dar .geçitten geçerken her tarafı· 
hoş ve ıssız bulmuştu. Halbuki geçidin hiaşka bir dolamhacında. 

pusuya yatmış ol~n asi1Jer, onun bütün hareketlerini mükemmel: 
bir surette gözetledikleri gibi arkadan gelmekte olan ·sultan ala- · 

yının da yaklıaşn~.akta olduğunu görüyorlardı. Moğullar ve sultan 

askerleri tam tuzağın ortasına ayıak . basınca geçidin iki tarafın

daki o:ı:maıılarda pusuya yatmış olan ıatlı, yaya binlerce asi, elle

rin-;le dvnllar, bayraklar, olduğu halde Deccal taifesi gibi bunla
rın ÜZerlerine atılmış ve mütıhiş bir haskına uğratmışlardi.r. • 

Bu zaferi elde ettikten sonra daha ziyade ayranı kabaran,. 
memleket idaresinin ,diz;giıılerini ellerine alan çapulcular, tamaka:r,~. 
ihtira~larla di~lerini hileyerek acele (Kamariı.onu) tarafına yollan.;. · 



dılar. Davul, dömhelek sesleri, piyade ve aüvarilerin kopardığı 
nara gürültüleri dağları çınlatıyor, yeri temelinden oynatıyordu. -~
Moğul ve Tacik askerleri üzerine yaptıkları bu ani baskında her 
iki taraftan hir çok insan ok ve kılıç darbeleriyle yerlere serildi. 
İlk hamlede dağılan moğullar, kendilerini topadamak imkanını 
bulamadıklarından bu çarpışmada daha fazla dayanamadılar. Dai
ma toplu hücuınlarla düşmaıılarını kırmağa alı~nıı~ olan bu asker
ler parçalanınca birer birer. kırıldılar. Darma dağın bir halde 
bozguna uğradılar- Ba~ıları kurtul~ yolunu ka~kta buldular. 

(Anıt) ile alayı tamamİyle dağıldı. Kaçanların geride kalan
lardıan, geride kalanların bozguna uğrayanlardan haberleri olma-
dı. (Göktay) henüz oraya yeti~ememişti. Fakat ·bozulan ve dağı-
lan Moğul sürülerini görünce çarpı~maya meydan bulmadan geri 
döndü. Bir köşeye çekilerek saklandı. İşin sonunu beklemek zo
runda ·kaldı. Geçidin öyle sarp ve engin noktaları vardı ki b ura
lardan savu~abilmek . imkanı da yokıtu. Dağ tepelerinden etekle
re inen süvariler, artık büsbütün umutsuz kaldılar. İşte bu çe
tin ·durunı içinde çaresiz kalan Sultan Mes'iid ve emirler, asiler ta· 

• o 
rıafından yakalandılar. Bir an içinde emirler esir, esirler emir 
olmuştu. Asilerin esaslı kuvvetleri, bozulan Moğulları kovalama· 
ğa başlamış, bu arada (Anıt) bir kılıç darbesi ile ölmüştü. Beş

yüz kişiye yakın bir süvarİ ve piyade kafilesi sultan ve emirleri 

esk ettikten sonra (Kastamonu) ya yöneldiler. Şu acı durunı için· 

de alın yazısına boyun eğmekten başka bir kurtuluş yolu bula· 

mayan (Gıyasüıddin Mes'iid) ile emirler, şaşkın . ve bitkin bir hal

de bu asi sürÜsüne katıldılar. Yolda sultan ve devlet büyükleri 

dürüst ve temiz kalpleri sayesinde hiç umulmadık bir zamanda 

Tanrı~nın sonsuz lütuflarından birine uğramış, şimdiye kadar eşi 

görülmemiş ,ve işitilmemi~ bir zafere konmu~lardır. Bu zafer ııu 

suretle baş göstermiştir : 

Yukarıda söylediğimiz gibi yanındaki dörtyüz kişilik bir sÜ· 

vari Öncü müfrezesiyle önceden geçidi aşmış ol~n (Giray), (Anıt) ın 
bozulduğunu haber alınca geçidin aynı noktasına dönmüş, o dara· 

cık yeı:de:ı;J. bir çıkış hareketi yapabilmek imkanını araştırmış, kur· 

tuluş gayretiyle her taraftaki derelere, tepelere baş vurmuştu. 
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'Tam o ıııralarda sultan ve emirleri yakalıyarak g()türmekre olan· 
isi kuvvetleriyle ansızın karşılaşh. · Gerek kendi kuvvetlerini, ge
rekse sultanla emirleri kurtarmak gayretiyle hemen bunların üz.e
:rine atıldı. Her iki taraftan oklar yağdırdılar. Zafer, sultan tara· 
fından yüz çevirmek üzere idi. Fakat tekrar onun tarafına döndü. 

Moğul askerleri, ~ağınık harp ettikleri za,man ·nasıl bozulmuşlarsa 
.isiler de öteye beriye dağılmış bulunduklarmdan mağlup oldular. 
Sultan ve emirler kurtuldular. (Giray) ile birlikte geri döndüler. 

Mağliip Moğullarm arkasını kovalayan asi Türk askerleri bu 
vak'adan habersiz ı].ağınık bir halde idiler. (Giray) buıılarla kar· 

~ılaşınca beraberinde bulunan Moğul ve Tacik askerleriyle birer 
ikişer av lamağa başladı. Gence'li büyük şair (Nizami) nin: 

«Yolda bir kuşcağızın z.ayıf bir karmcayı yakaladığını, fakat 
bu av, henüz g<ıgasınm ucunda iken başka bir kuşun yetişerek her 
ikisini birden hakladığını gördüm.» dediği gibi bit an içinde mağ· 

lup ve perişan bir dmumdan zafere kavuşan sultanm bayrağı da. 
bu smetle. tekrar yücelmiş oldu. Bu beklenilmeyen muvaffakiyet· 

ten sonra asiler, (Davud) Peygamber'in ıaskeri .karşısında bozu
lan (Calut) un sürüleri gibi dağıldılar. Galip iken mağliip oldu
lar. Sultan ve emirler um';ltsuz ve düşkün bir durum içinde uğra· 

dıkları bozgunluğu bile bir kazanç sayarken, bu sefer dik başlı ça· 
pulcular, ziferden mağluhiyete yüz çevir.ı:iıiş kaçınağa başlamış

lardı. 

Giray'ın, karanlık gecelerde parlıy.an bir yıldız ışığını andı· 
ran askeri, şimdi her tarafa baskınlar yapıyor, gece karanlığın. 
da perişan bir halde kaçışan sürüleri avlıyordu. Bu yeni vazryet 

karşısında esirler tekrar emir oldu. Esir edil(m (Gıyasüddin Mes'· 
· iid) tekrar taç ve tahtına kavuştu. Bulasa ·bu kargaşalıklar arasında 
büyük küçük bir çok asi telef oldu. Sahrala rüst üste yığılan ceset· 

lerle doldu. Bir çokları kmtlara, kuşlara yem oldu. İçlerinde 

(Elbürz) dıağı gibi Külnük darbesiyememiş olan mağrur başlar·da 
tatar kılıçlarının korkusundan gizlendiler. Kaçaılların arkas~;a 

düşen sultan askerleri, . şeytanları kovalayan yıldızlar gibi 

kımlar yıaptılar. Aynı günde yenilgiye uğramış olan 
biraz· sonra asi sürülerini darma dağın etme$i ölümle liayatı9:' 



an içinde yer deği~tirınesi gibi garip bfr netice doğurmuştu. Gü
neşin doğmasİyle hatması arasıU:da geçen müddet içinde sava§: 
alanı her iki taraftan dökülen bol kanlarla ıslanmış, artık siyah 
kanatlarını ufuklara geren gecenin hastırması ile har]f ate~i sön
meğe yüz tutmuş, kat'i zafer de kendini göstermi~ti. Ancak Mo
gul kuv:vetleri, asilerin çokluğunu ve kendi mevcutlarının azhğını 
dü~ünerek daima uyanık bulundular. Mağlupların kendilerini 
toparlıyar.ak sultanla emirlerin bulundukları mevkie yeni bir has
km yapmaları ihtimalini de göz önünden uzak tutmadılar. Işte 

bu. dü:şüncelerle gooenin başladığı dakikadan ta sabah aydınhğı 
helirinceye kadar her tamfta sık sık devriyeler dokştı~mak sure
tiyle binbir tereddüt ve korku içinde hiç uyumadan (Osmancı:k) 
kalesine kadar yürüdüler. Bir gün burada yor:gunluklarını çıkar~ 
dıktan sonra ertesi sabah güneş dogarken tekr.ar yola çıktılar. 
Saltanat alayı, asilerden ele geçirilmiş olan davullar, bayarklar 
ve sancakl.arla Konya yolunu tuttu. 

İşte bu büyük tehlike_ de bu suretle atlatılmış, canlarını kur
taran emirler, tekrar eski mevkiler4ı.e kavu~muşlardır. Müellif 
diyor ki: 1 

O saskınlık ve felaket hatıralariyle dolu çöllerden nasıl kur
tulduğumuzu düşündükçe hala hayretle parmağmıı ısırıyor ve şu 
heyti tekr.ar ediyorum: 

« Y ar·ahhi; korkak güvercinler gibi darma dağın olduktan son
ra tekrar bu devletin eşiğine kavuşan hen miyim?» 

Bu çetin ve belalı .günler geçmiş, biraz ferahlık yüz göster
mişti ki tekrar gaflet perdeleri gözleri kaplamağa ba~ladı.. Geçen 
ko'l"kunç maceralardan ihret almak; biraz din ve fazilet ·yolunu . 
tutmak düşüncesi ki~senin hatırından geçmedi. Bu senenin i~le
ri de böylece sona e'l"di. 

691 yılı ilk baharında (Keygatu) Anadolu'dan (Azerbaycan)ıt 

yollandı. Selçuk ülkesi salrenatı yine (Sultan Mes'ud) da, naip

lik (Mücirüddin Emirşah) da, vezirlik de Sahip (Necmüddin) de 

karar kıldı. Vilayetlerin muhafazası Hatay'lı (Ta~tinıur) a havale 

edildi. -Artık sultan ve emirle'l."in buyrukları Erzurum' dan Antal-

. yıa kı.yılar~a kadar yürürlüğe girmişti. Tam gönüllerin ferah. ve 
. . 



,.ükiına kavuştuğu; memleket i§lerinin biraz iyiliğe .yüz tu~tuğu 
bir sırada devlet büyükleriyle Moğul ve müslüman heyleri arasın· 
,..Jili birlik hozulmağa haşlad.L . Her biri bir köşeden bir yurt par
·~sının gelirlerini_ iltizam etmek dayasma kalkıştılar. Herkes ken·. 
di çıkarına bakıyor, ötekilerden daha ileri geçmek iı>iiyordu. 

Yahkiım hii'kimin, efendi hizmetçinin yanında oldukları halde hep 
birlikte kulluk vazifelerini yerine getirmek üzere Ordu ·tarafına, 
İlhan'ın katına yollandılar. 692 yılında orduya yetiştiler. Bu se
-neye kadar (Dolay) vA-gileri (Hasan hiey) in, (İncu) iltizamları. 
da ('Bayço) nun üzerinde idi. Emirlik ve naiplik eskisi gibi Müci
:rüddin Eınirşah) ,da bırakılınakla heraber (Dolay) ve (İncu) de 
ona havale edildi 

Mücirüddin'e, Anadolu saltanat naipliği ile heraber (İlhan 
-.ıaipliği) de ilave edildi. Kardeşi (Rükiıüddin Muhammed) de ona 
-ortakçı ve yardımcı tayin edildL İlhan'ın yarlığı gereğince mem-
leketin muhafaza i~leri (İsfendiyar) ile (İlhasar) a bırakıldı. İn
·cen ve dolay gelirlerinin tahsili için müstev=filer tayin olundu. Ana
dolu'ya dönüşlerinde herkes kendisine verilen vazife ile uğraş
maya koyuldu. · 

Şimdi bir hakim yerine_ iki hakim, bir yargııcu yerine .iki 
·yargucn, hatta bir müstevfi yerine dört müstevfi, bir yazıcı ye

rine sekiz yazıcı, bir katip yerine on katip meydan almıştı. Her 
biri ötkinin işine karışıyor, bir kısmı katiplik hükmü ile, bir 

kısmınaiplik kuvvetiyle, ötekiler de onların adamları olmak mü
nasebetiyle hükumet işlerini ellerine aldılar. Fakat bunların hep~. 
ili de kendi çıkarına bakıyor, ötekilerden ileri geçmek sevdasını 

güdüyorlar1dı. Divan i~leri; bu kurn kalabalıklar arasında karma 
karışık bir hale varmıştı. Bunların alay ve demekleri sanki bir 
cca:ıi:ride bin hatip, bir handa bin' kapıcı sözünü hatırlattırıyordn. 

ı 

· Müstevfilik divanı memurları kendi aidatiarına 'yetişecek pa
raları eksiksiz tahsil v,e sacrfediyorlardı .. 'Hiç kimse bu tahsilatın 
hesaplarını düzenine koyan:iıyordu- Y argu emirleri, ilk günlerde 
vilayet mutasarrıflarına büyiik bir sertlik gösterdiler. İşin kolay 
tarafını araştıracak yerde çetin tarafını tuttular, sonra gevşettiler. 
Önce gösterilen o keskin ve şiddetli tavırlar birden bire değiştL 
Her iki şekildeki muameleleri de yersizdi. Bütün i~lerde düzen· 
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Baydo'nun ayaklanması 

Moğııl heylerinin teşviki neti~esinde hükümdarlık sevdasiyle 
ayaldanan (Baydo) Bağdad'dan harekete geçti. Bn isyan her ta-
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ırafta. yankılar ·uyandırdı. · Ötede' heride iStiklal gayreti güd~n 
eniirler de bu fırsattan faydalaiımak istediler. Vilayetlerdeki h,i-
.1cimler, fikirlerindeki boZUkluğu· açığa vurdular, ··· 

Baydo, kalahalık bir çeri ile (Azerbaycan) a yürürken (Ciın

:tid) e kasdedin kan dökücü_ (Dahhiik) yahut- (müşteri) yıldızına 
:saldırmak isteyen, (Mirrih) seyyaresi gibi hareket ediyor, fırsattan 

istüade için her türlü fenalığı geri bırakmıyordu. Tümen heyleri 
-de tegallüp ve zulümden geri kalmadıkr. 

İki taraf büyük kuvvetlerle karşılaf7tı. (Keygatu) nun devlet 
:gemisi tehlikeli bir durumda hocalamakta, . kurtuluş umutlanndan 
·uzak bulunmakta idi. Ordu haşhuğları arasında geçi:nlsizlikler, dü
zensizlikler baş göstermişti. Bu çarpışmada bir çok insan ölmüş, 
karışıklıklar her tarafa yayılmıştı. Harbin tehlikeli neticeleri 

:memleketin her bucağında asırlardanheri meydana gelmiş olan hu
tün bir nesli ve kültürü yok etmek, yurdu yeniden haralıeye çe
virmek istidadını göstermekte idi. Bu harpde .şu (ağa) nın yahut 
lm (boğa) nın başından ~en macerayı aniatmağa kalkışırsak bah
si çok uzatmış oluruz. Artık ipin ucu elden çıkmış, hiç kimse 

istemeyerek düştüğü bu beladan yakasım kurtarınağa çare bula
mıyordu. Her biri vaktiyle birer ünlü emir ve kahraman olan {Ak- . 
boğa) ile (Tayço) nun bu kanlı çarpışmada defterleri dürüld,ü. Dev
letlerinin gündüzü geeeye döndü. Kaza ve kader bir çok insanın 
:kanını boş yere· akıttı. 

Mukadderatın hükümlerine akıl erdirmek, yüce alemin do
ğurduğu hadiseleti tedbirle karşılamak insanların gücü ve takatı 
dışındadır.' Takdirden sakınınayan kimse isterse güne gibi bütün 
alıemi ·pervasızca dolaşsın. Günün birinde arkasını kovalayan 'ka
zanın tCF~İrinden kurtulamaz. «Takdirin bağı çözülünce tedhir ho
zulur« deder. İşte bu hadiseler de· (Keygatu) nun ikbalini sona. 

erdirdi. Hiç bir te.dhir bu yangını söndüremedi. İlhanhlar mem
leketi tam bir bozguna uğradı. O kadar kudret ve şevketin, o dere- · 
ce büyük varlıkların hiç bir faydası olmadı. O çetin günlerde her 

-taraftan hücum eden felaket selleri, devlet sınırlarını aşmış her 
yönd·en esmeğe başlıyan fitne fırtınaları o devletin ikbal sışığını 
..ııöndürmüş, (Keygatu) nun padişahlık 'nöbeti de son demlerine 

..erişmiş tir. 
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B~ydo, memleket tahtında yerleştikten sonra etraftaki hü.k:U..;
metlere elçiler gönderdi. Elçiler, . gittikleri vilayetlere ·öyle ağır 
teklifler götürdüler ki halk artık bu hallerden hıktı. Yurtlar, yu· 
valar, dağıldı. Memleket haralıeye döndü. Ahali, mağaralara, ka· -
ya kovuklarına çekildi. Medreselerin, ·dergalıların, tekkelerin,. 
ciimi ve mesçitleriu revııakı kaçtı. Kutsal ilim ve ibadet yuvalari. 
kafirlerle Patrik ve Babşinierin eline düştü, birer şarap meclisi 
h.aline geldi. Din ulUları Moğul ~hipleriuin ayakları aliında ezil
di. Mesçitleri yıkmak hususunda gösterilen gayretler öyle bir de: 
receye vardı ki az daha ezan seslerinden, namaz ve· niyazdan ese.r
kalmıyacak, camiler puthaneye dönecekti. 

. ' 
Memleketin müslüman ve imanlı halkı, zalimlerin bu haka

retleri karşısında Tanrı'dan kurtuluş nİyazında bulundular. Gizli, .. 
aşikar toplantıl~r yaparak duaalar ettiler. Kısa bir zaman içinde 
bu zulüm ve işkence binalarının teihelleri yavaş yavaş sarsılmaya 
başladı. «Dine ihanet edeıılerin zevali yakındır.» 

Memleket (küfür) ile heka bulur ama (zlflüm) ile yaşamaz, 

derler. Sapkinlığın mayası olan küfür ile kıyamet gününün karan
lıklarını andıra uzulüm el ele verince bir devletin yıkılmasından, 
bir memleketin parçalanmasından 1Jaşka bir netice doğnıaz. Fa-· 
kirin yüreğini kebap edip yiyen zalim - dikkat edilirse - kendi' vü
cudunun bir tarafını yemiş olur. Dünya bir (hal) d~r. Ondan fazla 
yeyip de semirmek isteyenler, sonunda l'Ztırap ve sancı çekerler .. 
İşte bu yıl da böyle kargaşalıklar içinde sona erdi. 

Kazan Han'ın ilhanlığı (18) 

Tanrı'nın büyük bir lutfu eseri olarak bu karanlık g.eceleria· 
kahusları arkasından kutlu bir sabah güneşi doğdu. Saadet ufuk-

{18) Gazan Han'ın padişahlığ·ı vaktında Ulu Arif Çelebi Teh
riz'e gitmiş, yolda Kılavuz oğlu Tuman beyle görüşmüş, Kuşçu 
başı olan Tiıman rbeyin Sulhat vilayetinden tutup getirdiği 'beyaz 
doğan kuşunu Arif Çelebi eline alarak kuşun ayağını çözerek 
uçurmuş, Tııman hey bundan çok müteessir olmuş, padişaha haber 
yollamış, değerli bir av kuşu tuttuğumu bildirmiştim, şimdi ben· 
ona ne cevap vereyim diye söylenmeğe başlamış. Arif Çelebi knŞlL' 
davet etmiş, kuş havadan inerek Çelebinin külalıma konmuş. Tu--
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larmdan bir zafer ve sevinç rüzgarı esmeğe haşladL Büyük Ha
kan, yüce (Kazan Sultan Mahmud) ki, yüz bin yıllık se~a hiç hir 
zaman onun .gihLadaletli bir padişah görnıemi~, cihanın hiç bir 
kö~esinde zamaneınİn kulağı, böyle hahtiyar bir padişahın üniinü 
işitnıemiştir. Şairin dediği gibi: 

«Tanrı'dan o ~aha binlerce aferin olsun ki yanmda tahtın, ta~ 
·cm, saltanat mührünün' hiç hir değeri yoktur. Kendi meclisinde 
vefakarlığın seması cenk meydanında ejderhaların savaş oku gibi
dir.» ' ' 

Kazan Han, semadaki arabasına kurulan güneş ~hi atına bine
-rek (Baydo) nun Üzerine yürüdü. Yıldızlar kadar sayısız, yardımcı 

m.elekler kadar hesapsız bir ord~ toplamıştı ki çokluğu akıllar.a dur

·gp.nluk veriyordu. Her neferi kaçınağa değil ölüme koşan bu ordu 

ile (Horasan) dan (Azerbaycan) a geldi. Baydo'nun ·askeriyle kar

~ıla,ştı. Götkleri çınlatan davul ve boru sesleri, birbirine karışan 

süvari:leTin kopardığı toz bulutları arasında sanki semanın başı dö
nüyor, yeryüzü, gürz ve kalkan şakırtılariyle atılmış pamuk 

~anzarasını andırıyordu. Keskin kılıç ve mızrak darbelerinin yer
lere serdiği cesetler cenk meydanında döşenmiş döşekler gibiydi. · 

Sayısız askerin ölümü ile sona eren bu çarpışmada (Bay do) nun 
talihi tersine dönmüş zafer (Kazan Han) a yüz çevirmiştir. 

Çaresiz kalan BaY, do, kendisini isyana te~vik etmiş olan tümen 

bey le :Mn den ·bir imdat ·bulamayınca · savaş meydanında can verdi. 

Tatar leş:kerinden kendisine katılmıı;ı olanlar da bu akıbete uğradı-

1ar. Artık fitne ·tozları yatışmaya baı;ıladı. .Canıiler, şehitlikler, 

'kıı.bristanlar bu kafirlerin pisliklerindıen temizlendi. MesÇitlerin, 

ibadet ve hayır müesseselerinin · yen;iden onarılınasına başlandı. 

man bey vak'ayı Kazan'a anlatınca Haın, Arif Çelebi'yi görmek is
temiş, fakat Çelebi, biz uzaktan onlara .dua edelim, bu kafi demiş, 
nihayet padişahın karısi İlturıı:;mş hatun davet etmiş, Çelebi sema 
etmiş, Kazan Han da uzaktan seyretmiş. Mevlana hakkında · 
Kutıbeddini Şirazi'den malumat etde etmiş, :ve Divam Kebir'de bu
lunan ibir gazeli ö~renerek onu elbisesine altıula işletmiş, resmi 
;günlerde .onu giyer.miş. Bk. Eflaki, T. II., P. 310/312. Mecalis 
mukaddi:ı'ııesL Uzluk. 
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Bulasa hiç. h ir fitne v~ feeat ehli hu yübek adaletin pençesinden 
yakasım kurtaramadı. Şairin dediği gilii: 

c:Cihan padişahı kan dökınezse cihanda ~ok kanlar dökülür~ 
Bir kaç kurdun canına kıyılmazsa · kurt sürülerini dağıtıiıak. 

mümkün değildir.» 

Baydo'nun ikhal yıldızı sönünce onun gayretini güden şehza
de ve emirlerden canlarını kurtaranların her biri bir hucakta giz
lendi. Neticede İlhanlık tahtı büyük Kaan Kazan Han' a kaldı. 

Bu yeni değişiklikten müslümaııların gözlerinde sevinç, yürek- · 
lerinde huzur belirdi. Meıııleketin yeniden imarma hız verildi. 
Adalet ve kanun tekrar yerleşti. 

Tuğaçar'm isyam 

O yıl içinde ordunun tümen heylerinden olup bin hir desise ve
dolaplarla Anadolu'yu eline geçirınek sevdasını güden (Tuğaçar) 

da ayaklandı. (Baydo) -nun hükmü zevale erince onun da yıldı~ 
kararmışıtı. Anadolu'da _kendisini .bekleyen akıhete hir an evvel' 

kavuşmak ve kendisi i~in hazırlanan felaket tuzağına biraz daha 

yaklaşmak istiyordu. Ölüm haherdleri, Tanrı'nın isteğini yerine 

g~tirmek için ayaklarİyle mezarına do~ru gitmekte olduğunu ku·· 

lağına. fısıldadılarsa da onda bunu anlıyacak akıl ve kafa yoktu. 
Derler ki: 

Aandolu ötedenberi garipler sığınağı, rahat yuvası, kimsesiz
lerin ,zavallıların sevgilisi olan bir diyardır. Irak'ta, Azerhaycan'~
da, Horasan'da halka tehakküm sevdası besleyen, fakat kendi yurt· 
lilrında bu- arzularını yerine getirerneyen zalimler, hırsiarını Ana· 

dolu'dan alınağa çalışırlar. İşlerinin çıkaı:.ı için hu ülkede fiıne
ve fesat kopar~rak külah kapmak isterler. Bu ıunutlarla uzun ve
çetin mesafelerin yorgunluklarına katlanırlar . . 

Tuğaçar da son hızla (Erran) ve {Azerbaycan) dan geçerek-

(Danişmendiye) _·vilayetinin haş şehri olan {Tokat) a geldi. O To

kat ki kendisine .felaket tokatını hazırlamış, _ uğursuz tesadüflerF 
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toplamıştı. Kaza ve ka derin· hükmü, onÜn hasiret gözüne perde 
çeknıişti. Başına gelecek helalardan hahersizdi. 

Tuğaçar~ ne:r ne kadar iyi kötü günler görmüş, uzun zamanlar 

askerlikte yuğurulmuş bir adamdı. Faka~ (Su' destisi su yolunda kı· 

:rılır) dedikleri gibi mukadderat onun gözünü bağlamış olduğun· 

dan sonu çıkmayan hatalı yoİu üzerinde kanat germiş ·olan tehli

keyi göremedi. Çürük temeller üzerine kurmak istediği dev~etine 
güveniyordu. Bu kaplan tahiatlı, kurt gibi ·kuvvetli askerih gu· 

~uru, kendisini birer tilki kurnazlığı ile takip eden düşmanları
nın tuzağına attı; pek çabuk bela çukuruna yuvarlandı. Güvendi
ği hükiimet ve devlete engelsizce kavuşacağını sanmıştı. Halbuki 
talihin uygunsuzluğu onu nıihnet cehennemine sürü'klenıiş, umut· 
8uz ve düşkün bir hale koymuştu. isabetine inandığı tedbirleriyle 

selamete kavuşacağını sanırken felaketi hoyladığının. farkında ol- . 
ma dı. Firdevsi'nin şu sözleri pek doğrudur : 

«Cihanı yakıp yandıran karlallar, . erkek ejderhalar gibi kah· 
ramanlar hile kaza tuzağından kurtulamazlar. Tehliklerden uzak 
kalmak isteyenlere ona atılmaktan son derece sakınmak gerektir! 

Kendisi hir dü·zenden ibaret olan dünyaya kaqı ne düzen kurahilir
sin? Cihangirler bu düzenden yakasını sıy.ıran talihlilerdir.» 

T11;ğaçar, bir müddet Tokat'da halkı ağır vergiler altında eze 
di. E~el, onun varlığının temelini yıkmakta acele ettikçe o da 
halkı, zulüm ~e işkencelerle kıvrandırıyor, memleketin aşına ze-

hir katıyordu. Tokat taraflarında as~er haşhuğlarından (Samakar 
oğlu Arah) (19) bir kaç gün bu zalimle görüştü. İleride 'çıkacağı 

(19) Samakar Ağa'nın oğlu hakkında Eflaki'deki bilgiye gö
re, Arif Çelebi Sivas'ta birisini çarşıda görmüş ki yere oturmuş, 
ııaçları uzamış, dumandan r,engi değişmiş, tırnikiarı uza:rrnş, kızıl 
gözlü, 'Pis suratlı birisi. Ufak taşlarla ermenice mühmelat S'öylü
y;or. Bu kimdir diye sorunca etrafındakiler buna Şeyhi Erzurumi 
derler, kutbu alemdir, demişler, Arif Çelebi attan aşağı inmiş! 
dükkan kaldır diye bağırarak herife iki tokat vurmuş. Orada Si~ 
vas rünüdü Erzurumlu şeyh tarafını, Konya ve Kayseri rünüdü 
dahi Çelebi tarafını tutmuş munazaa büyümüş, nihayet Arab yeni 
Sivas valisi ·imiş, asker .çekerek gürültüyü bı;ı.stırmış. Eflaki T. II,. 
P: 319. Uzluk. 
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'§Üphesiz bulunan tehlikenin kokusunu sezmekte olan· Arap, . ilk 
görüşmede onunla birlik gibi davrandı. Fakat hakikatta kuyusunu 

-kazmak üzere geri döndü. Y aylağında hiyle kapanım kurı:İlak,_pu
@ular hazırlamakla meşgul oldu. Tuğaç~r, . bu sırada çevrilen do
laplardan habersiz bir h'alde (Delüce) kışlağına, yollandL O ta
raftan (Demirli Karahisar) ma indi. Gayet zeyrek ve tedhirli bir 
adam olan heylerbeyi (Azizüddin) ki yiğitlikte, hinımette zamanı
nın bir tanesi idi. Memleket işlerini, vilayet idaresini kanun ve 
nizarnlar çerçevesi içinde yürüten bir emir olmasnia rağmen işinin. 
çıkarı için Tuğaçar'ın devletine boyun eğdi. Onun şevketine gü
venerek buyruğu· altına girdi. Halbuki Allah'tan başka kimseden 
bir şey bekleyenierin yardımcısı dü~künlük ·ve mahrumiyettir, der-

'İer .. 

Yusuf Peygamber, hapisten çıikan arkadaşının kendisine yar
. dım etmesi için efendisinden ricada bulunmasını dilemişti. Bir 
mahkumuı;ı hipımıetine sığıİ:ımak suretiyle işlediği günahın cezası 

·olarak yedi yıl ·Zindanda bekledi. Kardeşlerinin hiyle_siyle içine 
düştüğü karanlık kuyudan . onu başka bir kuvvet kur.tarmamış_tı. 

Zindanda şarap sakisinin tahir edeceği rüyaya güvenmemesi gerekti. 

Beylerheyi (Azizüddin) in (Balto) ile eski düşmanlığı vardı. 

Bir çok defa onuilla mücadelelerde bulunmuştu. Halbuki o sıra

la-rda Balto'mtn mevkii k~vvetli idi. Onu devirrneğe Çalışıyordu· 
() zamanlarda Balto ile atışmak dağ_ ile döğüşmek, · fil ile güreşrnek 

·ve hayrağa yunıruk sallamak kadar çetin 1ve neticesiz bir işti .• Tu

ğaçar'ın kuvvetinden faydalanarak düşmanı ezmek çaresini düşü

nürken kendi durumunu hesaha katmamış, gafil davranmıştL Balto 

.· ~ir sabah zırhlannı giyinmiş, ve kin ka.dehlerini içmiş olduğu . 

halde (Tuğaçar) ı daire içinde · bir nokta gibi yakaladı, a~
ker ve çadırlarının bulunduğu mevkiin dört tarafını· sardı. Kaza

nin hükmii, gibi Tuğaçar üzerine haskın yaptı. · Bu ç.arpışmada 

•{Azizüddin) de yakayı ele verdi .. Tuğaçar'ın çadırından _zorla dı-

şarı çıkardılar. o asi ile e~ birliği yapmaktan hiç bir fayda gör

medi. Tuğaçar, dolapçı düşmanının hiylesiyle karşılaşınca artık 

-kurtuluş kalkanını yüzüne tuttu. Sabır ve sehattan başka bir çare 
bulamadı. ·· 
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Pervane {Muhammed bey) o arada çabucak kendisini kurtara':'-. 
rak Sinop tarafına savuştu. Dostları dağıtmağa, dostlukları boz•
mağa pek düşkün olan zanıane, bu ahbap çavuşları da darma da· 
ğın etti. Talihi_yar olmıyanlar kazaya kurban gittiler. Asi Tuğa~ 
çar'ın tarafını güdenl:erin her biri bir felakete uğradı. Kaza, yol 
üzerinde bekler, kader de arkadankovalarsa tedbir ne işe yarar?' 
Şair diyor ki : 

«Evet her zaman şeker yenmez· Çok defa da felaket Üzerine-
zehir yenir. Biz, nice sin.eleri, gerdenleri beğenmedik. Fakat şim-. 
di kısmetimize ciğer yemek düşüyor.» 

Yine bir arap. şairi. şu hikmetleri terennüm etmiştir : 

«Arkası gelmeyen zaman çabuk geçici ve dönektir. Onda göz
ağrıliua, gizli korkular vardır. Bütün cilveleriyle heraber musi- -

\ betler ,güçlükler, kolaylıklar, tatlılar ve acılarla doludur. Dö
nek zamanenin, ahvalini bilenler ne yazık ki gördükleri şeylerden· 
ibret almazlar. Günlerin ortaya attığı bu hadiseler anlıyanlar için· 
hakikatte sağırdır, çabuk ,geçicidir.~ 

Tuğaçar, zemherinin en soğuk günlerinde dağların karla örtülij · 
bulunduğu tipili bir mevsimde, (Delüce) kışiağına yürüdü. Orada· 
bir nokta gibi yalnız ve perişan bir halde kaldı. Balto, askerinin·· 
kurvvetiyle dünyanın dört tarafim ona dar getirdi; Zavallı asi, sa• 
ğa, solıi, ön~, arkaya, hıılasa ıher tarafa el·çiler, habereHer uçurdu. 

Fakat Baltıl'nun .:Uüdafaa okları her defasında onun umut kandilini

kırıyordu. Tuğaç_ar'ın her bucağ~ .baş vuran atı nihayet menziline 

yetişemede~ topa! kaldı. istiyordu ki buyrukları bir körük hırıl

tısı gibi her tarafa yayılsın. Halbuki vefasız devran, onun . hüküm

ve emirlerini, soğuk nefesleriyle huz gibi donduruyordu .. · Düş

manlar, can alıcı kılıçlariyle kendisini sınısıkı yakahmak istedik-: 

çe o canım atacak bir yer, bir 'delik arıyor, içine . düştüğü çetin 

tuzaktan sıyrılmağa çabalıyordu. Moğul ve Tacik askerleriyle, uzak

tan yakından gelen elçilerin yardımiyle, fırtınalı ve karlı bir ha

vada; pek şaşkın ve perişan'halde kışlaktan (Sivas) tarafına kapa
ğı atmak çaresine baş vur.;Iu. 

Balto, kırların türlü çiçeklerle · bezenmeğe başladığı bir mev--

' " 
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aimde sağdan, soldan her tarafı çevirmiş, kaçmak ihtimali olaıı her 
köşeyi tutmuş,- tam bir ihtiyat ile (Sıvas) a yetİ§m.İşti. Tuğaçar~ 

hangi tarafa haşını vursa kazanın hükmü arkasından kovıılıyor, 
gölge gihi yanından ayrılnııyordu. Bu çetin durum içinde -her iki 
tarafı yo!dadı. Karşısma çıkacak hadiseleri hekledi. Deve gön~ı:. 
lü Tuğaçar hayalinde yaşattığı hükümdarlık bulyasının yüklerini 
bağlıyan tilki ve çakal yapılı yoldaşlannın yaldızlı sözlerine, sah
te hareketlerine aldamnıştı. O hayaller ve teşvikler arasmda gaf
let perdeleri gözle~ini, hıiirümüş, yüz çevirdiği her bucaktan fela
ket baş göstermiştir. 

Bir gün sahalım yaldızlı . kılıcı, gecenin karanlık . ~er desini 
parçalarken Balto da keskin kılıcını sıyırdL Tertihat:inı aldı. Tu
ğaçar, tane hırsİyle dü~tüğii tuzaktan gafil, · hükfunet ve emirlik 
sevdasİyle memJeket işlerini yoluna koymak bulyasını kurduğu sı
rada; Balto, · Samakar oğlu Arap ve ha~a müttefiklerden bir c& 

' / maat da onun pususunu kuruyorlardı. Bunlar çetin bir saldırışla 
haskına geçtiler. Ye§il bir deniz gibi köprümüş, şiddetli bir şim~ 
şek gibi .çakmış, şeytanları kovalıyan yıldızlar gibi atılmışlardı. 

Tuğaçar'ın gündüzünü geceye döndürdüler. Derneğini dağıttılar. 
Divanından aşağı indirdiler. Onu daire içinde bir nokta gibi bı· / 
raktılar. Nihayet intikam kılıçları 'kınlarından sıyrıldı. Artık o 
korkunç durum içinde hiç bir harekete cesaret ederneden bir mÜ· 
dafaaya hile davranmadan korkusundan canı çıktı. 

Tuğaçar, her ne kadar çetin bir dağ gibi yıllarca bir çı;ık dar

helere göğüs genniş, nice şimşeklere, yıldırınılara karşı perva

sızca sehat ,göstermiş bir adamdı. Fakat kurumağa yüz tutmuş hir 

ağaç gibi devrildi. Devletinin çeh~esine zeval tozu kondu. Şevket 

ve heyb'etinin fid·anı yapraksız ve meyvıisız kaldı. Yanında ken

disiyle .beraber, her tarafa at süren yüzbin süvarİ onu bir gölge 

gibi takip· ederken devlet, kendisinden yüz çevirince hiç birinin 

ufacık bir yardımı hile dokunmadı. Derler ki: 

Bir kula devlet gelmek isterse bütün yahaiıcılar onun akrabası 
olur. Bir kimseden de taliılı yüz çe~rirse kapılar, duvarlar ona 
iğne saçar. 

Balto ile arkadaşları da intikam ateşiyle o muratsız insanın 
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:temelinden oyle bir duman çıkardılar ki kazanın kapanma tntu). 

' ;muş bir rüzgar gibi nefes almak imkanını hile bulamadı. 

Hiç kimse kaza denilen hadisenin sırlarını anlıyamaz. Kaza 
;pazarmm i§leri- çok acaiptir. Hakikat alanmt!a herkes mazurdur. 
Kazaya yakalanınıyan insan hangi insandır?. • 

İşte Tuğaçar da hq suretle ayağını ölüm toprağına bastı. Bir 
,nefeste sona eren bir uykunun rüyası, yahut bir an içinde dağı· 
lan bir bulutun gölgesi gibi geçip gitti. Yanında:ıa askerlerinin 
her biri bir köşeden feryada başladılar. Bunlar da birer birer te

:-mizlendiler. · Bu yıl bu vak'aların gürültüsü içinde sona erdi. (Tu
j;açar) ın başına gelen akıbet ertesi sene Balto'ya da çattı. 

Balto isyam ve neticesi 

Balto. her ne kadar gün" görmüş, asker ve orduların sevk ve 
-idaresinde tecr:Übe kazanmış, saltanat törelerini kavramış, Ana
<dolu çevresinin voe sınırlarının korunmasında önemli bir mevki tut
mqş kumandanlardandı.- Fakat düşkünlük ve talihsizlik onun da 
eteğine yapıştı, ikbal kendisine arkasını -çevirdi. Nihayet o da 
İlhan'a itaat yolundan, saparak isyan bayrağını kaldırdı. Halbuki 
bir takım bozuk fikirler ve dipsiz hayaller üzeriııe kurmak istediği 
:~i altanat sarayının temelleri çöktü. 

Balto, İlhan'a itaattan ayrılmakla heraber Kazan Han katına 
-gitmek üzere hazırlıkta bulunan sultan ve emirleri de geri bıraktı. 
:Sultan Mes'iid da istemiyerek Balıo'nun kurduğu tehlikeli tuzağın 
içinde kaldı. «Kıramadığın eli öp, başına koy!» sözü gereğince 
·<:na kavu.k sallamağa mecbur oldu. 

Balto'yu geri çağ~rnıak için İlhan katından elçiler gidip geli
·yordu. Bu hususta ne kadar ısrar .gösterdilerse o da o kadar ağır 
·davrandı. İşi savsakladı. Gitmemekte inat ediyor, kendisini o 
,gevdadan vaz geçirmek için yazılan yarhğlara da aldırmıyordu. 
"lladiselet onun varlığını ortadan kaldırmak için fitneler tertip et• 
·tikçe o da bir takım soysuz maiyetinin teşviklerine kapılarak yol
finz çarelere baş vurmakla vakit geçiriyor, zaman kazanarak kaza;. 
mın çemberinden sıyrılmak "y.olunu araşt:ırıyordu.. Garibeler do-



ğuran felek Balıo'nun canına kasdedeceği zamanı beklerken akıl 
denilen (Hatif) de kulaklarına şairin şu nüktelerini fısıldıyordu: 

«Kendini verdiğin iş ne İ§tİr ki; kendj. elinle . canına kıymak. 
istiyorsun?» 

Fakat hiç bir öğüt ona kar etmedi. Önceden ayaklanma sev
dası ile fikrini bozmuş, pek şaşkın bir durumda kalmıştı•. Niha
yet orduya gitmek kararından büsbütün vaz geçti. İnat ve· ısra
rmda sehat gösterdi. Fakat alnında perişanlık izleri, gözlerinde
korkulu ·dÜ§Ünceler belirmi§ti. Yüz kalbi~ aynasıdır, derler. Neş~..;. 
esi kaçmış olan Balıo'nun yüzünde de bu ifade okunuyordu. Bm 
adam örümcek ağıyla kuş tutmak, gjineş ışığının teline asılarak 
sernalara yükselmek istemişti. Müellif şöyle anlatıyor: 

Tann'nm sonsuz liitfunun yardımiyle (Mücirüddin Eınirşali)J 
bu husustaki isabetli düşüncelere ve meşveretJiere uyarak Balto'mmı. 
fikrine yanaşmadı. Mücirüddin ile birlikte bizim gibi bütün yol
daşları da bu isyan çevresinin ,dışında kaldık. O bela tufanının sel ... 
lerinden kendimizi kurtardık ve yaradanın inayetine sığınarak n
han' a kulluğumuzu arretmek. yolunu tuttuk. iBu hareket ve düşiin

oolerinıiz bizim için hayırlı bir fal oldu.; Biz, o kutsuz yıldızlar:ı.m. 

toplandığı felaket buı::cundan yüz çevirdikten sonı'a şeref ve saildetı 
seması olan İlhanlık makamma gitrneğe karar verdik. 

lJs emirleri demişlerdir ki; yıkılınaya yüz tutmuş olan bir 
duıvarı tek başına, bileğinin gücü ile düzieltmeğe yeltenen kimse
kendi ölümüne çalışmış olur. 

Bu yolculuk, o sıralarda her ne kadar korkulu bir seyahat gibi 
görünmekte ise de bir yönden de sevinç müjdesi taşıyordu. Yolcu• 

· luk yapmadığı zamanlar, insana isıirahat gibi gelirse de zamane

nin bin bir türlü tehlike gösteren ihadisel~ri karşısında söz birliğiy
le bu sıkıntılara katianınağa karar verdik ve hep beraber yola çık
tık. Bahtın, feleğin işlediği şeylere karşı elden ne gelir? derler ... 

Yine bazı ergin adamlar diyorlar. ki: 

&orkulacak kinıseler, görüşme sı:rasmda güvenilecek adamlar: 
~ verişte, gerçek arkadaşlar darlık ve sıkıntı. zamanlarmda, bel-

li olur.~ · 



Hulasa, Balto, yersiz gururiı ve yolsuz düşünceleriyle gönlünii 
im sevdalara kaptırınış, elde etmi§ olduğu bütün nimet ve servet· 
lerini, şeytanın te~vikiyle ayaklar altına almı~; İlhan'a karşı bil§ 

· 'kaldırmak nankörlüğünü göstermişti. Şeytanın kafasına yerleştii
-diği hveslerle.aitık itaattan yüz çevirdi. Y~lnız kendi kudret ve 
..,evketine güvenerek kör körüne felaket çukuruna sürüklendi. ·Şair 
><11liyor ki: 

İnsanın ıgözü dumanlanır ve talihi tersine dönerse klendisine bit 
~arayışlı olmıyan i§lerle uğra~ır.~ · 

Sultanlık sevdasını güd~nler, maksatlarına ermek için kendi• 

· lerine yardakçı kazıinmağa çalışırlar. Bundan dolayı , (Balto)~ aa 
_(Sultan Mes'iid) u orduya gitmekten geri bıraktı. Onu, isteğine 

1itabriadan, zorla kendi tarafına çe~ti Sultan, hu işe yanaşmal: 

'istemiyordu. Sırf korku helasiyle boyun eğmeğe mecbur ka:lınıfb. 

Hatta etrafındaki uygunSıız adamlar; tqı rilat~ılar, onu İlhan katı

ca göndermenin çaresini araştıracakları ve öğüt verecekleri yerde 

·· ·· :·llilikis isüeııle ·uyu.şnp anla§JDasma razı oldular. Padişahlarm bir 

·~k hataları, kötü dü~ünceleri maiyetleri yüzündendir. Şairin: 

cAkılsizl~rla dOstluk etme; çünkü iyi İ§ kötüler yüzünden kö-
, ıd netkeye ıvanr.• , : : I:~ j · 

Dediği. gihi'Sultan Gıyasiiddin Mes'iid da h u kÖtü aCLu,nlarııa 

-yanlış· .. diifüncelerilıe uydu. Meşveret edilen· kimselerin güvenilir 

.• insalllardan olması Ulu Peyıganiber'in öğütlerindendir. MeJVeret 

·-edilen kimse; eğer fare gibi oynak, t~ gibi kurnaz, yılan gibi 

·"hain ·ise kendisine akıl dmıışan arslan·. hile olsa onu liin türlü ~ 
'~a1lıkla felaket iÇ'tiklll'UD.a dii§~. \ 

Sultan, gerçi arslan huylu bir adamdı. Fakat çakal tabiatlı 'bir 
''kaç hokkabazın gürültülerine kulak verıniyecek kadar deve gönül
lü ve ağır ba~lı olınadığından Balto .ile el birliği yapınağa karar 
'Verdi. ' 

Balıo'nun dü§Üncelerinde ve tedbirlerinde isahet yoktu. K~ 
'imntulan zamane uygun değildi. . Boş yere inat etmekten bir netice 
~ıyaca:ğını anlıyarak il~ride uğrayacağı zorlukları hesaba kate 
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madı. itaattan baş· çevirince durumu kötüleşti. Saadet güneşi gaf
let .perdeleri arkasma gizlenince yolunu büsbütün şaşırdı. 

' 
·Feylezoflar, padişahı :vücutta başa, tebaayı da azaya benzet~-

nıişlerdir. Azanın hayatı mutlaka başın varlığına bağlıdır.· Halk,.. 
başını -padişş.hın itaat halkasından 'dışarı çıkarırsa hastalık afeti 
büsbütün azaya bulaşır, vücudun düzeni bozulur ve hiç bir azanm~ 
rahatı kalmaz. 

B alto'nun ayaklanması macerasiyle. sultanııi ona uyması hika·
yesiui olduğu gibi İlhan'a anlatmışlardı. Cihan padişahı, bu ha
rekete karşı, verilecek cevabı kılıci\ havale etti. Çiinkli;. «Kılıç:
haher getirmekte yazıdan: daha gerçektir.» (*). Elçi yerine yay 'Ye 

.. ok gönderdi. Memlekete musaHat <ılan isyan belasını ancak ok :ve: 

kılıçtan başka bir şey tenıizleyemezdi. 

Kutluğ Şah'ın · ~nadolu)i gönderilmesr 

Büyük ordu emiri'Kutluğ Şah yıldızlar kadar sayısız' ve· ya~• 
.Bir ordu ile Anadolu işlerinin ·onarılniasina .ve Balto isyanitim ya
.tıştırılma~ma m~m,ur ~di~erek ganderildi. .Kutluğ Ş;ili Ç()~ kuvvet
li bir ordu ·ile yola çıktı. Askeri ılgarla yürütere~ kısa ~ir mü.d--

.det içinde Saha rüzgarı gibi ilerlemeğe başladı. Hiç bir elçi vee 

.ulak· guderi:ıiedeıi asiler 'için pek Çetin olan bir gecenin 'sabahı:a&. 
karşı 'ani bir sel •baskını gibi yetişti; 

l / H~r iki taraf (Kırşeliir) in (Malya) oviısmdı;ı. k~rşılaşti. (Daniş-:_ 
~endiye) vilayetiiıdeiı Kiıtlu'ğ Şah'ın ordusuna katılan . (Samakar-

-~ğlu Arap) öncü lmvvetlere kumanda ediyordu. Balto~nllii karar.:. 
igahına bir kaç fersalı kadar yaklaşınca hir keşif kolu gönderdi~ 

~unlar, aynı maksatla karşı taraftan çıkarılmış olan keşif koluna 

xastladılar ve hemen birbirine atıldılar· Sabahın ilk saatlarındnı: 
akşama kadar çarpıştılar. Karanl~ hastıktan sonra. asiler üzerine· 

ıgece haskınları yapıldı. Bınılardan hir kısmı öldürüldü, baz:ılan, 

!da yenilgiye uğrıyara'k (Delice çayı) bataklıklarına atıldılar. O günz 

(*) Arap şairi İbni TaJmmam'm bir mısraından alınmıştır~ 1Vliit-
1ercim. 
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de ta geceye kadar bu çarpışmalarla sona erdi. Arap, asileri te
mizledikten sonra ordugahın bulunduğu yere döndü. Ertesi gUn 
~eş doğarken her iki taraf kuvvetleri arasında savaş başladı. Ne
tice kılıçların himmtine kaldL Binlerce insan öldü. Kutluğ Şah 

ordusu çetin bir atılışla düşmanın talihini tersine çevirdi. Koyun
lara saldıran yırtıcı kurtlar, ehli hayvaniara hücunı eden aç ara· 
lanlar gibi bir hamlede düşman sıralarını darma dağın etti. Şu 
mesnevi sanki o kanlı salıneyi canlandıran bir tohlodur: 

'«Kılıç, mızr-ak, topuz darhelerinden savaş meydanında kan ır
makları yürüdü. Toprak, kalıramanların kaniyle anlandı. Ciha· 
na, arslan öldürmekten usanç geldi. Yerler, rüzgar yiirüyüşlü ·at· 
ların tırnak darheleriyle hastalandı. Dünya, yağan okiarın saı:le

nieleriyle yaralandı.» Cenk meydauı ölen . askerleri~ cesetİeriyle 
dolmuştu. Savaş günü, Balıo'nun henüro harbe girmemi~ olan bazı 

kol kuinandanları, Kutluğ Şah askerinin kudretini ve Balıo'nun 
.ikıbe:tini griince. ondan yüz çevirınjş, karşı tarafa geçerek itaat 
.göstermişlerdir. Bunlar/zafer belirtilerinin Kutluğ Şah tarafında 

olduğunu anlayınca ona sığınmak zorunda kaldılar. Talihi ya'r
dım etmeyen hir kısım asiler de doğan pençeSine düşmüş zavallı 
~erçeler ~gibi mukavemetten umut kestiler, arslanın hamlesiile til· 

kat getirerneyen tilkiler gibi dağılarak hei biri ·Mr köşeye, bir ma-
~ 

·ğaraya çelciJ.dqer. Kimisi hatakhklarda ve sularda boğuldular, 
kimisi tuzaktan kurtuJm.uş kuşlar gibi bilinmeyen hucaklara sıı

'Vl!Ştı.İlar. Ötede beride. gizlendiler. Ecelleri aman vermeyenler de 
.bu kasirgalar arasında ölüme kavuştular. Bu perişanlık, Balto'ya 
ıve. askerlerine ansızın ,gelip_ çatmış, sayıca çok üstün kuvvetlerin 

baskınına daha fazla dayanamıyacaklaı;ını anlamışlardı. Sabah 
oluiken talihlerinin tersine döndüğünü gören bu zavallılar, kartal• 
dan ürkmüş tavşanları ve arslan önünden kaçan tilkileri andırıyor-

lardı. Nihayet yüz geti ettiler. Kaçmaktan başka çare kalmadı
ğını. anlayan Balto ile bir kısım devlet büyükleri bir an önce sela

mete kavuşmak umudu ile sabah üzeri bitkin hir. halde ötedenberi 
isiler yatağı 1olan Uç vilayetleri yolunu tuttular- Fakat o bela çu
kurunda da talih kendilerine gülmedi. Şairin: 

«Keskin kılıçların korkusundan hazan rüzgiirı altmda titre• 
,-eu bahar yaprağı <gİbİ sararmış çehresiyle sıçradı.• 
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Dediği gibi, Balto da büyük ordunun korkusundan giiya bir 
yardım görehilnıek düşüncesiyle (Gurgmum) vilayetine geldi. Aır 

keri, maiyeti, bütün nakit, ecnas ve değerli e~yalariyle karga si!
rüleri gibi o çevrelere dağıldılar. Karamanlılarla aralarmdaki söz
ile§ID.eye güvenerek gelmi~ olan binlerce aile, nihayet Ermenistan 
taraflarına yöneldi. Zavallılar başlarını kasaph.aneye, buğdayları

nı el değirmenlerine atm~ olduklarının farkmda değillerdi. Yara-· 
'lı bir yılanın yuvasına sığmıyorlardı. 

Kar-aman heyleri sözlerinde durmadılar. Anlajlllayı bozdular. 
Dünya meiıfaatini alıiret s~vahmdan üstün· gördüler. Ansızın üzer
lerine saldı,rdılar. Büyük, . küçiik ·hiç kimseye aman vermedilf2. 
Kimisini 8oydular, · kimisinL-Jarma . dağm~iler· İÇlerinde giizel
likçe ~ne§le yarı§acak kadar e§Siz nice ay yüz),ü<gönül kapıcı c1iJ:. 
berieri esir ettiler. Bazılan, rüz.~arın önüne katılan tozlar gibi ö• 
ye beriye dağıldılar. 

Balto, maiyetindeki bir kısım adamı· ve askeriyle Uç ıtaralla
l'Jnda bir kaç ay dola§tı. Türk askerlerinden bir yardım görmediii 
halıle fuzull~tan da vaz geçmiyorlardı. Başı kesik bir koyunll!ll 

çı,rpınması gibi iki tarafa bocaladı. Bir kaç defa (Bayço) nun ıe
runu (Sülemi~) le karşıla§tı. ,A.r~larmda kaıılı çarpışmalar olda. 

. fiiliayet Sülemi§ hu savaşta zafer kazandı. 

Balto, Uç taraflarmda bir kuvvet ve ,e'Vket elde edeıneyiaee 
artık. başında esen gurur haıvası kesildi. Her tarafa elçiler göndea 

rerek banş istedi. Fakat hiç bir yerden uygun bir ceıvap alamadı. 
Türklerden de bir imdat görmemi~ti. Tuzağa düşmüş bir iknrt p
bi tatlı canını kurtarınağa çalışıyordu. Artık hi.ç bir taraftan ·çare 
kalmadığmı sezince Karaınanlılar diyarından savuşraka (Sis) .kıi
firlerine = Ermenilere sığmmk zorunda kaldı. 

Müslümanlarm aldatıcı vaidlerine güven besleıniyen Balto §_ll§'" 

kııılıkla kafirlerin kucağına atıldı. Onlar~ sözlerine bel bağladı. 
Bu yanlış dü§ünceleri başına bela getirdi. · Yağmurdan kaçmış fa
kat oluğun altına düşmüş, kuyudan kurtulayım derken çirkaha gö

mülmüştü. 

Sis tekfuru, verdiği sözde durmadı. Memleketinde yer verme
diği gibi (Şam) tarafına savu~masma da razı olmadı.. Nihayet onu_ 
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yakalattırarak muhaiızlarla orduya .gönderdi. Memleketi saran fit.: 
ne ateşi de bu suretle sönmüş oldu. 

Saadet, Balıto'dan yüz çevirmiş, arzuları yerini bulıİıamı~ öıı,ı
rinün son .günleri yaklaşmıştı. (Tebriz) meydanında umut çiçek
lerini ecel fırtınası yerlere serdi, intikam 'kılıcı başını bedeninden 
ıayırdı. Biriktirmiş olduğu sayısız paralar, mal, süs ve saltanat e§" 
y~ı ile ·bütün .varlıkları darma dağın oldu. Şair diyor ki: 

cNe hazineler toplanmıştır ki bunlardan başkaları faydalan
mıtır. Ne zahmetler çekilmiştir ki neticesinden başkaları rahat et
miştir. Başkalarını kamçılamak sevdasını güdenlerin bu dilekleri
ni ölüm kamÇısı başlarından söküp atmıştır· İnsanın güvendiği ne
fes bir rüzgardır. Yaşamanın bu rüzgarı alıp vermekten başka bir' 
teY olmadığı ancak ölüm -gününde anlaşılır.» 

Gıyasüddiıi Mes'iid'un son günleri 

Sultanın Balta'ya uyması uy;gunsuz bir hareketti. Yaptığı yan· 
lıPığı ancak bu ımıih.arebelerin sonunda anladı. O kargaşalıklar 
arasında cenkleşenlerin talihi kılı_çların hükmü altında idi. Sul· 
tan, her ~yden habersiz bir kuş gibi tuzağı beğenmiş, balık gibi 

tavaya aşık olmuştu. Henüz eceli yaklaşm:amış olduğu için o kara 
ıgünlerde nakit, hazine ve sürülerden ıı,esi varsa hepsini kaybetmiş, 
bu ziyanlar pahasına yalnız canını kurtarabilmiştir. Ecel, bir ada· 

mın yakasına yapışmak isterse boyuunu kaza hançerine uzatır der
ler. Sultan da maiyetinden bir kaç. kişi ile birlikte önce sabır yo
lunu tuttu. O bela tufanından y:akayı sıyırdıktan sonra da içinde 
bulunduğu çetin durnından kuraulmtğa çalıştı. Korku ve ümit ile 

karışık bir çok tereddütler geçirdikten sonra kendini mazur göste
rebilmek düşüncesiyle Kutluğ Şah'ın katına yollandı. Suçlarını af· 

fettil:mek için bir, çok sebepler gösterdi. Balta'ya boyun eğmesinin 
1zarıiretten ileri geldiğini, bu hususta iradesinin kendi elinde olma
tclığını uzun uzadıya anlattı. Mazeretlerini arzeıtti. Sultanın gös

terdiği bu mazeretler kahnl edilerek suçları~hağışlandı. Derler ki: 
Emir ve kumanda mevkijude bulunanların, suçlulan yola getirmek 
lıususunda gösterecekleri en büyük meziyyet müsamaha yoluna git-
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~ektir. Müsamaha, devletin bekası için birinci şarttır. Bu niik
\eyi arap şairi (Mahmud Verrak) kadar hiç kimse güzel ve tatlı bir 
'dille ifade edememiştir: · 

«Hakkımda işlediği kötülükleri ne karar artırırsa artırsın ken
idimi her suçluya karşı af ile muameleye alıştırırım. Halk, şu Üej 

zümreden birine mensuptur. Aslında şerefli olanlar, sonradan .şe· 
ref hulaıılar, bayağı insanlar. 

Karşımdaki adam kendimden yüksek ise değerini bilir ve onun 

yanında hakka boyun eğerim. Çünkü hak gerekli hir şeydir. Suç-
. . 

lu henden aşağı ise ondan mimusumu saklamayı lüzumlu görürüm. 
iİsterse bu halimden dolayı beni tenkit etsinler. Kendi. der~cemde 
!olanlara gelince, bunların hatalarma karşı faziletli · davranırım. 

Çünkü fazilet duygusu ile verilen hüküm, gö~terilen soğuk kanlı· 

!ık, hükümlerinen isahetlisidir.» 

Bulasa Tanrı'nın yardımı ve Kufluğ Şah'ın himmetiyle sulta

nın korkusu umuda döndü. o tehlikelerden canını kurtarmış ol

ması nimetierin en büyüğü idi. _ Kutluğ Şah, bu zaferden ·sonra 

orduya .döndü. İlhan'a kulluğunu arzetmek üzere sutanı da birlik

te g_ötürdü. Hadisenin sebeplerini ve sultamn Balto tarafına geç

mesindeki zarfiret ve mazereti uzun uzadıy.a anlattı. Neticede bu 

tiıazaretler her ne kadar İlhan katında kabul edilmiş, yaptığı ha· 

talar, Adem Peygamber'in suçlarının bağışlanması gibi affa uğ-

' ramış, yalvarmalarına karşı merhamet gösterilerek bütün kusurları 

yarlaganmış ise de ıekrar Anadolu'ya dönınesine müsaade edilme

miştir. Sultan ilm acı durum içinde (Hemedan) şehrinde imtihan 

hapsine konuldu. Bütiin önırünce etrafında .dolaşan ve sayesinde hu

zur ve rahat gören devlet ve saltanat erkanından hiçbir yardı:ı:n ve 

dostluk eseri görmedi. Eşsiz, yoldaşsız, perişan. bir halde hayatm 

acılarını çekrneğe mahkum oldu; zamanenin doğuracağı akıbetieri 

bekledi. Bir kaç sene kendisine tayin edilmiş olan pek az bir tah

ilisat ile geçinmek zorunda kaldı. Lutuf ve İhsanlarının tohumunuJ 

Çorak ve vefasız topraklara saçmış, yaptığı iyilikler hotıa gitmi~ti. 

•Y apmış olduğu o kadar· fedakarlıklar, tam sırası gelince yeıu:it 
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vermedi. Şen ve hahtiyar günlerinde nimetini gören kimseler, dev
fet ondan yüz çevirince hep birden kendi çıkarlarını düşündüler. 
Gördükleri iyiliklerin hakkını ödemekten kaçındılar. Şairin: 

«BaşLhelasız olduğu •günlerde onu n~zenin hildiler, helayı gö
rünce yanından: ayrıldılar; bilmez misin ki felaket zamanlarında , 
kimsenin kimseye faydası yoktur·» dediği gibi maiyeti de (Sultan 
ı}{es'ud) a aynı nankörlüğü yaptılar. 

Veşemgir padişalılarından (Emir Kabus) un memleket tahtın·. 
'dan ayrı düştüğü, (Cürcan) ve (Nişabur) da ınahpus bulunduğu sı· 
ralarda inşad etmiş olduğu ıne§hur bir §İiri hatırlarsınız. (Tercü
mesi 000 inci sahifededir). 

Mücirüddin Emirşah'ın durumu 

Mücirüddin Emir§ah'a gelinrie; o, yüksek tedhiri ve isabetli_ 
görüşleriyle bahsi geçen/ayaklanmalar sırasında Bal to' dan yüz çe
virmiş, bütün ınaiyeti ve adamlariyle birlikte ınemleketi terkede
rek ordu tarafına yollanmıştı. Geçtiği yederde isy~n helasının haş 

'göstermedi ği hiç bir nokta· yoktu. Yollarda korkusuz geçilebilecek 
hiÇ bir konak kalmamıştı. Her adıında bir tehlike beliriyor, her 
mesafede önüne bir engel çıkıyordu. Rahat bir nefes almadan, bir 

gün hile uyku ve İstirahat yüzü görmeden bütün gece yola devam· 
etmek suretiyle birlikte yürüdük. Dağ tepeleri gözlerimizin Önün-

'-
den birer hayal gibi geçiyor, , evhamımızdan iki konakiık mesafe. 
bir konak gibi geliyordu. Zalim feleğin önümüze çıkardığı hadi

selerden şaşkın, kararsız bir halde Tanrı'nın açacağı selamet kapısı· 

:nı aradık. Bu sıralarda devlet mansıplarını:h değiştiğine dair bir 
takım can sıkıcı haberler de ağızlarda dolaşmağa ha§lamıştı. 

Bu yıl içinde divan vezirliğinin (Deskerdan'lı Cemalüddin) de 
karar kıldığı anlaşıldı. D~vlet mansıpları da §U suretle paylaşıl
mıştı: 

Mutlak emirlikle bera.ber pervaneliğe (Muinüddin Muhammed 
hey), vezirliğe; ( Cemaliiddin Muhammed), Saltanat naipliğine 
(Tiflis'li Kemalüddin), Müstevfiliğe (Şerefüddin Osman)· · 
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Bu mansıplar dolayısiyle . alımı~ tümen. mal Mücirüddin Emir- . 
Şah ile diğer Anadolu mutasarrıflanna ayrıldı. Anadolu' da öte;
denheri tatbik edilmekte olan ·dört türlü verginin tahakkuk ve tah
sili bu dört kişinin tasarrufuna bırakıldı. Yeni devlet hüyükl~ri, 
ib•u vergilerden başka. altı yüz bin dirhem tutan on tümenlik bir pa· 
ranında zevaid olarak toplanmasını üzerlerine aldılar. Bu cihetlere 
dair yarlığlar çıkarttılar. Mevkilerini kuvvetlendirrnek üzere (Ho
'rasan) ileri gelenlerinden yiğitlik.le taııınmış (Melik Pehlivan) ın 

eyalet valisi tayin edilmesini iltimas ederek Anadolu'ya yöneldiler. 

Ka derin hükmü Mücirüddin'in arzularına :.ı ygun .gelmedi.· Ken
Idilerini huğdaycı gihi göstermek isteyen hir takım arpacılar ki; iç
ıierinde iğneler gizlenmiş fakat dışarıları pek tatlı görünüyordu. 
~unlar, ortada hiç bir sebep yokken dostluğu düşmanlığa çevirdi

ler. Mücirüddin Emirşah da bu suretle dü§Üncelerini tathika imkan 
1lmlamadı. Tirkeı;ıine yerleştirdİğİ tedhir okları takdir kemanından 
hedefine yetişemiyordu. 

Ordu yolcuhığunda ıgece gündüz gayret .göstererek düşman· 
!l.ara rastlamadan önce maksada ulaşmak ııiyyetinde idi. Nihayet 
(Hoy) şehri yörelerinde • Balto isyanını yatıştırmak için Anadolu'· 

lya gitmekte olan - (Kutluğ Şah) ile buluştu. Bu tesadüften çok 
sevindi. Çünkü Kutluğ Şah Miicirüddin'e yardım husus~rida ne 
yapmak mümkünse hepsini yaptı. ·Ordu katına mektuplar yazdı. 
Gerekli .emirler verdi. · Ordu, o sıralarda {Irak) ta idi. 

' ~ 

Mücirüddin, yolda dü~manlarla karşılaşmamak için ana c.adde-

ıden ayrılarak (Hemedan) yolunu tuttu. Halbuki talih yıldızi uğur
suz bir burca girmişti. Hangi tarafa yöneidiyse Tanrı'nın kazası 

dıir gölge gibi arkasını kovaladı. Kurtuluş •çareleriıii araştırdığı 

Ilm yol Üzerinde ansızın (M elik Pehlivan) hain bir· düşman sürüsü 
!ile birlikte yol kesen pervasız haydutlar gibi karşımıza çıktı. Ka
ıfilemize hücum etti. Mücirüddin, bu imi haskından yakasını kur

Itarmak için bütün yük ve hacını bırakar,ak bazı ~aiyetiyle birlikte 
bu mevkiden uzaklaştı. Bilmediği bir yolda~ Orduya yetişmek, on· 
/dan sonra da .gerekli ~arelere baş vurmak istiyordu. 

Melik Pelılivan kafilesi, ağırlıkları sahipsiz, uşaklan efendi-: 
siz ve hayvanları başı ho§ birhalde bnldu· Çapulcu alayı, İlhan'a 
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Rııulmak üzere götürülmekte olan atlara binerek yayından fırla• 
IU1Ş oklar gil>i Mücirüddin'in arkasını kovalamağa başladılar. Her 
ıtedbiri bozan ve her himmet ve gayreti neticesiz bırakan takdir, ka• 
.çanlarla kovalayanlara öyle garip bir cilve gösterdi ki şimdiye ka
dar görülmüş şeyl6rden değildi. 

Mücirüddin, yüriidüğü meçhul yoldan. bütün gece semada koşan 
~dızlar gibi mesafeleri aşarken artık düşmanın hozulduğu mevki· 

Iden tamamİyle uzaklaşmış olduğunu sanmıştı. Karanlık bir gece
ilin uzun yorgunluklariyle geç.en bu tehlikeli yolculuktan sonra sa• 

Ilah aydınlığı helirirken bir de ne görsün; bir merkez etrafında 
'dönen pergar gibi dönmüş, dolaşmış, yine eski yerine gelmişti . 

• Mücirüddin'in arkasını· takip eden (Melik Pehlivan) a gelince; 
o, fer'i bırakmış, aslın arkasından gitmişti. Gece aabaha kadar her 

tarafı alt Ül3t etmiş fakat kaçanlardan bir iz bulamamıştL Bir müd• 
;det dha dolaştıktan sonra k~rvanın bulunduğu yere dönlııek istedi. 

'Fakat bu dönüş sırasında kaderin eli onlİn ılizginine yap~mış, yine 
eski istikamete . çevirmiştir. . ,Hulasa, kaçanlarla kovalayanların bu 

tatkın hareketleri yüzünden ·her iki kafile ;güne§le ay gibi birbiri 
ardından geceyi gündüze kattp koştukları halde yetişememişlerdi. 

Halbuki sabah olduğu zaman kaçanlar eski merkezlerinden bir 
adım hile ayrılmamış oldukla~ı, kovalayanlar da pergar gihi yine 
kendi merkezlerine döndüklerini anlamışlardı. 

Hadiseleri iyi 1görenler bilirler ki; şu düzelip bozulma ale
minde her şeyin yürüyüşü Tanrı'nın takdirine bağlıdır. Olacak 
olur, olmayacak şeyin de olmasına inıkaıı yoktur.· Her ne kadar 

lm yapılıp yıkılına ellianın temeli şuursuz sarhoşlarm hareketini 
andırırsa da ·görünüşe aidannıamalıdır. İnsanın yapacağı her ted· 

. :bir mutlaka takdire uygun düşmez, aslı toprak olan aciz mahiUk
lar k~ndi kuvvet ve kudretleriyle, eksik düşünceleriyle mukadde· 

·'!"atm yürüyüşünü diledikleri 1gihi değiştiremezler. N asıl ki şair: 

«Aklın düşünebileceği her kuvveti earfettiın. Fakat kazanm 
isteğine uygun gelmedi.~ demiştir. 

Denizde inci avlamak isteyenler bir defasında muratlarms 
..edeı:•e de bin defa da eli boı çıkarlar. Hatta. parlak inciler to}!-



laınak hayaliyle çok kerre denizin karanlıklarına karı~ırlar. Biıı çok 
insanlar kazanç sevdasiyle ziyan eder, hayatlarını üste verirler. 

Bulasa bu iki kafile nihayet birbirler~yle karşıla~tılar. Önce, 
müslümanlık adeti gereğince selamla~tılar. Mücirüddin bunun iiz~ 
İ'ine yüce fikir ve tedhir sahibi insanlara yaraşan bir şekilde bir 

~iyafet tertip , etti. Uzun konuşma ve münaka~alirdan son,ra aral 
larmdaki fikir ayrılığı samirniyet ve uyuşma yoluna, girdi. ArtıJı;i 

her
1 
türlü uygunsuzluğu, fitne ve fesadı. ·kaldırarak hep birlikte, 

_ lAnadolu'ya gitmek için sözleştiler. Herkes yine kendi işine gücüuel 

. bakacak, Mücirüddin naipleriyle birlikte eskisi gibi saltanat na~ 
ipliğinde müstakil kalacak, dedikoduların arkası kesilecek, herkes\ 

iilti~am ettiği vilayetlerin veı;gilerini toplayacak, ·İlhan'ın, emir-' 
lerin, hatunların paylarını ayıracaktl-

İşte bu esaslar üzerindeki anlaşmayı sağlam andlada pekitti- · 
iter- Birbirleriyle düzenli bir •geçim kuracaklarını pekiştirdiler. 

Melik Pehlivan bu suretle işin başına geÇti.' 

İ1ci hası:m taraf arasındaki bu uyuı;ımadan sonra Müdrüddin, bir 
fl:aman mağrur pehlivan'ın her isteğini hoş gördü, onu:O: · vçrdiği 

sözleri doğru sandı. :Melik Pehlivan ise bu sükiitu, .gevşekliği gö

rürice'hem kesesini doldurdu, hem kasesini yağladı, hem de atılmış 
ipamuğa benzeyen eski çulunu, . param !parça lser.gilerini renkli ipek 

~tlaslara çevirdi. Bunlar,. birbirlerine karşı 'dostluk, vefakarlık · 
dair:esinde muamele etmeğe, kin duygnlan beslemerneğe söz ver
mişlerdi. H~lbuki, bu sözleşme ve audiaşmalar Pehlivan_ iç:iı:ı, dü

manın yolu üzerine konulmuş bir kapan idi. Çünkükavgaıiız, gü~. 
ırültüsüz kendi çıkarına ba:kacaktL 

Ade~ babamıza sormuşlar; Şeytanın sözüne uyarak niçin TaD
n'nın buyryğunu yerine getirmedin? Sana bu ağaca yaklasma; diye 
ıemredildiği ıhalde neden diıılenıedin? Ade:tn babamız cev:p vermİ§; 

·İblis, sözünün doğruluğunu Tanrı'ya and içerek iddia etti. Ben 
ne bileyim ki bir mahliik h :likın lımurunda yalan ·yere yemin 
:eder; hangi gönül kuşu vardırki, tane sevdasiyle heves tuzağına 
düşmemi~tir? Dünya zevkleri için tama .ve niyaz besleyeıılerin oy
luklarını dağlamamıt hangi hırs ate§i vardır? 
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Azerbaycan smıtlarından uzaklaştıktan ve dü~manın te([biji'c 

·<Okun:nn artik tesir edenıiyeceği anlaşıldıktan sonra bu andla§ma; : 
;,aa yavaş·yavaş suya ·düştij. Hükfunet merkezi olan (Erzurum) smu
)arına vardıklarında lier ikisi de aradaki sözlC§meyi bozmak için 
bahane arıyı:ırlardı. Nihayet daha fa~la sehat gösteremediler. Alt~ 
-kı~ tümenlik iltizamın bölüşmesinde sarhoşlar gibi kavgaya baş
ladılar. Dostluk ve ittifak kadehine nifak zehiri kanştırdılar. 
1Şairin : 

«Ben senin sözlerini çok sağlam bilmiş onu hozmayacağına 
)güvennıişiim. Ey dost; senin hana son yaptığın düşmanlığı ilk düş· 
(·maıılık sannııştım·» dediği gibi Mücirüddin Emirşah ile maiyeti 
; .de o çetin vartaları atlattıktan sonra da yine isteklerine kavuşa· 
'-.mamış, bu sahte uyuşma. ve andiaşmaların aldatıcı bir tuzaktan 

·başka bir şey· olmadiğını anlayınca şaşırmışlardı. Nihayet namus 
. ve şereflerini kurtarmak için «Malın hayırlısı nefsi koruyacak ka· 

.dar olanıdır.» .diyerek elinde avucunda kalan her şeyi onların ça· 

nağına boşalttı: Bütün hayatında elde etmi~ olduğu dünyalıklan 
onların önüne :fırlattı. Ylne midelerini dolduramadL Hatta önle· 
Yine atacak bir şey 'kalmayınca borçlanmak suretiyle paralar te- , 
darik etti. Fakat yine gözlerini doyurmak mümkün olmuyordu. 

Melik Pehlivan, bir ta'kım yersiz mazeretler bulmak: veya and• 
1aşmayı bozmak fikir1eıi arasında tereddüt; göstermekte idi. iki 
t;ık.tan birini tercih edemiyordu. İki yüzlü l:ıir siyasetle riyalı bii" 

ldil kullanıyor, kah o tarafa, kah bu tarafa \yalpalıyor, bu hareket• 
]erin halk için hiç bir faydası görülmüyordu. Akıllı· ve tecrübeli . 
·kimseler demişlerdir ki: 

« Yiğitlik türesi nde, erkeklik adetinde sözleşmeleri bozmak ha· 
ramdır. Cihanın yürüyüşü ve düzeni, verileu sözü yerine getirmek: 

'temeli üzerine kurulmuştur. Hele biiyükler ve başbuğlar, bütün 
1hazinelerini maiyetlerine saçmalıdır ki düşman baş kaldırdığı za• 

man muhitlerinden vefa görsünler. «Bunlar her bahane ile bozgun· 
~enlu_k yoluna saparken 1\Iüdrüddin Emir Şah'da içinde bulunduğu 

o çetin durumuan yakasını 'kurıarinak için, siz döneklik yaparsa
mız ben ile dönmesini bilirim diyerek işin içinden sıyrıldı . 

. Sözleşmeler, :andla§malar bozulunca i§lerde de düzen kalmadı.. 
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iNetice kötü oldu. Cihanda vefa kalmayınca ne rahattan, ne de hu
!zurdan eser kaldı. Şair : 

<ı:Erkeklik !bozu:Idu, vefakarlık denilen meziyyetöldü; her iki
.sinin de {Simürğ) ve (kimya) gibi sadece adı kaldı» diyor. 

Vezir Tiflis'li Kemalüddin'e gelince : O, (Tuğaçar) m ayak
lanması sıralarında yağmalanan defterleri buldurmak için katip
ileri sıkıştırmaktan başka bir şey yapamıyor. ,Aklını yalnız bu işet 
tiağlanıı~ çekiı;ıip duruyordu. Bu vezir ve katip çeki~meleri dolayı
aiyle o zaman yazmış olduğum uzun bir kasideden ~u parçları nak
ilediyorunı : 

«0 defterlerin elliana saldığı fitneleri kaydetmek için zaml\ll~ 
•anki defter. açtı. Toplanan paralarm yüzü görünmez, sarf olunan
ilardan ses çıkmaz oldu. Ah hu -defterler; gönlümdeki derdi canınıa: 
;getirecekler. Korku zamanında atılan bir ok kemanı nasıl sersem; 

' ıederse bu defterler de öylece beni şaı.ıkına çevirdi İki cildi bir dir

bem değerine (Sivas) a yollandı. Defter karva:nı cihan pazarlarlDJl' 
!dolaştı. Bo§ kafalı evrak hırsızları hunlan kalem gibi elden. ele ar
mağan ettiler. Kaza, mtilıasip, kader katip oldu; can alıcı'''defıero-

leri yaprak yaprak paraladılar. Bir çok kimseler şimdi ruznamesir 
kaldı. Ey defter, onlara bari ecel kitabını göster, hayat, namus ve
teref rüznamesini' doldunnak içindir. Yoksa falan nüshanın veba
lini ·veya filan·. defterin günalımı yüklenmek· için· değildir.· 

Kendi çıkarlan için devlet işlerine karışıkhk bırakanlar, 'bir 
menfaat elde etmek için ·Tanrı ikullarınm eknıeğine .göz dikenler,. 
sonunda bütün umudlarından mahrum ve eli hoş kalınaya mah
kfundurlar. Şair, şu hakikatlan ne güzel ifade etmiştir : 

<ı:Çağı pek çabuk geçecek olan hayat tarlasına kötü tohunılar
elône; çünkü zamanenin nrağı senin yetiştil'eceğin fenalık mahsul
lerini bir gün kökünden biçecektir.» 

Yukarıda sözü geçen hakimler Anadol~'nun malum olan işl~

rine haı;ıladıkları zaman Melik Pehlivan, (ErZllrum) gelirlerini. h~ 

aapsız, kitapsız, .israf etmeğe; azdan, çoktan eline geçen vergileri 

ıtelef etmeğe koyuldu. Bu hal, Maliye işlerinin bozulmasına sebep> 
~ldu. Bundan h•• mülk salıiplerinin tasarruflarında bulunan~~ 
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\iakin geri alınacağı hakkında etrafa yazdıkları mektuplar üzeri.D.e 
~rtada dolaşan heyecanlı haberler, 'büyük, küçük bütün halk ara•-

'~mda nefret ıve hoşnutsuzluk uyandırdı. ·· · 

. Derlerki; Yılan, bir adamın canına kıymak isterse onu yara· 
lrmadıkça zehirini dökmez. Kurt, bir avı yakalamak isterse .önce 
;parçalar, sonra yer. Hazreti Peygamber, (Muaz-ihni-Cebel) i (Ye

! 
~en} valiliğine gönderdiği .zaman ona şu öğütleri vernıİ§ti : 

i 

, «Ey Muaz; halka kolaylık göster, çetinlik yoluna 
1 

gitme, hal
~n nefretini kazanma!» 
1 , 1 

J Bunlar da halka karşı müşkülat yolunu açtılar. İlk önce ko-

Jaylık yerine çetinlik gösterdiler, Şu hal, sonunda cemiyetlerinin 
~ağıtılıııasma ve halkın şikayetine sebep oldu. 
J 
f Bu dört ortak, vilayetleri dört parçaya .ayırdılar. Her biri kura 

/:ile kendisine dü~en parçayı kullanarak sultanların töresi gereğince 
. / lıölgesinin başına gitti. 

1 Pervane Muhammed hey, kendisine dü~en Kastamonu'ya gi· 
J ;derken yenına bir çok kalahalık topladı. Babası (Muinüddin Sü· 

1 leyman) ın eski adamları o:ı;ı.dan hizmet istediler. Bu sureile kud· 
j :ret ve ,şevketi arttı. Muhammed hey, her nekadar soyu sopu temiz 

we alılakı yüksek bir devlet adamı ise de, leş kargaları gibi etrafı· 1, 

:ını 'saran fitneciler, insan şeytanları onun bu .güzel huyunu degiş-

~irdiler, mayasındaki asaleti bozmaya muvaffak oldular. Müellif 
-lm münasehetle yazdığı bir ruhaide şunları söylemi~tir : 

«Halk i~lerinde doğruluk göstermek eğeri yüzlü insaıılar ara• 
,gında nasıl münıkfin olabilir? O iıısanlarki, (Elif) harfi gibi düm 
-düz yürür, fakat (Lam) harfine yakın gelince eğri dururlar.» 

Hulasa, Muhammed hey, bu vilayet çevresinde geçmiş ve gele· 
-.cek varidat durunıunu aniayıp dinledikten sonra tatbik edilecek 

yeni teklifler ve harçlar için kanunlar, nizanılar yapmak icap eder-
' . k -ken Ie~kerinin ihtiyaçlarını sağlamak düşüncesiyle halkı ağır te • 

lifler altında ezmeğe, müıİıkün olan her bahane ile yüklettiği hak· 

-,sız vergileri kat kat faziasiyle toplamağa çalıştı. Bu gelirlerin hep-
-eini askezinin ihtiyaçlarına sarf etti. .(Çankırı) ya geldiği zaman 
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müslüman mallarını yağınalattı, bu· şehir ve Vilayet içindeki zenf
ginlerin paralarını, gizli servetlerini, sürülerini, o taraftaki' Tür~ 
~skerleriııin masraflarma tah~is etti. Oradan (Konya) ya yürüdy. 
neri gelen eşrafm, zenginlerin mallarını maiyetindeki adamlariyle 
kendi masrafları karşılığı olarak talan ettirdi. Bazı Konya büyük
'leri bu mal istekleri ve yağmalar yüzünden işkenceler· altmda cJn 
'Verdiler. Müstevfi (Asilüddin) ile tuğracı (Muzafferüddin) hunÜr 
arasındadır. Yaptığı zulümlerden dolayı verilen öğütler gafl+t 
ıpamuğu ile tıkalı olan kulaklarına girmiyordu. Şairin : \ 

«Kötülükler yapıyorsun, fakat bunları kendin e yapıyors~. 
vazgeç; iyi düşünkü işlediğİn fenaliktan başka bir şey değildi 

yapma! diİıi dünyayı düşmanlara veriyorsun, yaptığın işler kend 
lzararınadır. Etme! gittiğin bu yol hiç bir konağa çıkmaz·beyhud 

yoruluıa; yaptığın h u hakaretleri hiç kimse işlemedi sen 
\geç!..» 

1 

de vaz-\ 
-- \ 

Mısralariyle haykırdığı öğütler, kafası yanlış düşüncelere sap-\ 
·lanan Muhammed beye hoş göriinmüyordu. Denilebilir ki hiç bir \ 

Çağda Anadolu işleriniu bu kadar çirkin bir şiddetle düzenine ko- \ 

lımlması mümkün olmamış, fakir halkın gönlüne, mazlumların ya· ı 

nık bağrına el uzatmak isteyen hiç bir zalim ınınadına ermemiş
tir. Meshur sözdür : , . 

«Bir kaç gün için ·gölgesinde ikbal gizlenen hangi Devlet var
dır ki, adalet ve ihsan yolundan ayrılınca taliin dolun ayı gibi bir 

gün kararmasın? Kokusu burunlarda tüten hangi rahat ve huzur 

havası vardır ki arkasından iztırap fırtınası kopmasın? Kötü ted

;birlerin afetiyle bulanmayan hangi devlet; zulüm ateşinin alevle
iriyle yanıp kül olmayan hangi hiikumet vardır?» 

Muhammed bey, işlediği zulümlerle halkı aç bırakacaktı. Ada
let ışıklarını pariatmadan zuliinı kapılarını açmıştı. Fakat umduğu 

menfaatlara ).ç.avuşamadı. Başında· dönen sevdalar boşa çıktı. Niha

.ıyet ağır ve uzun süren bir hastalığa tutuldu. Muradı göğsünde ka

lan hu adam şundan bundan cebir ve kahir ile topladığı servetleri 

ibaşkalarına bırakarak dünyadan göçtü. Hayata hiç doğmamış gihi. 
adı sam belirsiz oldu. 

272 



Tiflis'li Kemalüddin; görünüşte güzel huylu, fakat içyüzü fitne~ 
jle dolu idi.( Amasya) dan (Samsun) a kadar uzayan bölge onun pa~1;. 
na düştü. Ölçüsiiz bir tamtrakla, büyük ihtişamla dairesine yollandv 
Meşhur ka:tiplerden, naiplerden yanına kattığı kafile tam bir gnrnr 
ve azarnet saçıyordu. Savletinden korkan büyüklü küçüklü kalahalık 
ibir halk kümesi daVnllar ve nakkarelerle istikhaline koştnlar. BeM
~aherinde getirdiği atlı, yaya maiyet kefilesinin bağ yollarından ge-
çerek kendilerine tahsis edilmiş olan saraya ulaşmaları sabahtan 

likindi sularına kadar devam ettiği halde arkası kesilııiemişti. Bir 
/taraftan akıp gelen misafirlerle istikhalcilerin mahı,ıeri andı~an ka
dahalığı arasında sokaklarda ayak basacak yer hile kalmamıştı. Bu 
tizdiham arasında, esasen hiç bir yerde huzur ve rahattan nasihf 
ikamamış olan kalem sahipleriyle fazilet erhahı görünmez -olmuştu

iKemalüddin, büyük bir debdebe ile hükumet konağına indi. JVJ:a-
dcamına oturduğu zaman kendisini (Firavun) dan daha yüksek, 
eşsiz bir hükümdar sandı. Teklif ve musadere kalemini vilayetler 
üzerine yürütmğe başladı. «Tanrı, lı;:ulla:nna ancak katlanabilecek
leri kadar teklifı-e huİunur.>:: mealindeki ayeti kerime hükmüne ay-, 
kın olarak ahali yi taşınması mümkün olmayan- ağır yükler altmda 
h ır aktı. 

Koyduğu iltizamlardan hiri, ekinlerden alınacak (öşür = on
dahir). hisselerin 'ölçülüp yükletilerek her <Cins mahsul için ayrıl

mış olan arnbadara götürülmesiydi. Bunların naklinde hir çok is
raflar, yolsuzlu.idar yapıldı. Bu israfl~r neticede memleket gelirle
rinin azai~_asına ve lc:.tlığına sebep oldu~ Toplanarı ·Öş{irler yeni 

lı~sad vaktinden evvel telef oldu. Çiftçiler, y~kletilen angariyele
rin, vergilerin ağırlığından yurdiarım h:ralnp kaçınağa mechur 
oldular. Bu sebeple arnhadara doldurmak istedilderi erzakı da lm

lamadılar. 

Tiflis'li, aynı zamanda (Amasya) ya geldi~ Başında öyle Mr gu

rur havası esiyorduki görenler, Tiflis'li sultanın makamını (Belkis) 

tahtından daha yüce sanırlardı. Amasya'da oturduğu günler içinde

zevk ve eğlenceye daldı. Kafası, bozuk düşiincelerle dolu idi. Mem

leket halkını, ileri gelenleri kendisinden nefret ettirdi. Hiç bir gö

nill ku~unu ihsan taneleriyle avlayariıadı. Şehirden ayrıldığı vakit 

teref ve haysiyeti o dereceye inıni§ti ki yol gösterecek bir kaç kla-
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-:vuz hile imlamadılar. Yoldaşlarından hiç biri geçecekleri cadde
·nin emniyette olup olmadığ-;_nı =-bilmiyordu. Aşura gününde semiz., 
.leyen .alçaklara, camia saldıran kuduz köpekl~re benzeyen bu adam 
liflasa yüz tutmuş eli ve gönlü gibi ~_ar ve loş bir patikaya saparak 
~ehirdeu uzklaştı. Sapkın yoldaşlarıuıu klavuzluğu ile (Turhal) yo-
·Ju üzerindeki Meşe ormanlarmdan 1Jirine düştüler. Bur'ası sık ağaç
darla örtülmüş öyle bir geçit idi ki içerisine güneş işlemez, yukarı-
dan iğne atılsa yere düşmezdi. Pervasız bir eşkiya çetesinin bu ge-

. .ıçidin iki tarafındaki tepeler üzerinde pusu kurduğu anlaşıldı. Yol~ 
:da bu hali haber alan Tiflis'li ile arkadaşları kafilelerinin sayıca 
~ok üstün olmasına rağmen geri kaçınayı ganimet saydılar. Son 

süratle ve perişan bir halde tekrar şehre döndüler. Eşkiya çeteleri 
ıhuııların arkasını kovalarken bir tüocar kerviınına rastlıyarak ha
~ır ellerine düşmüş olan. bu kafileyi vurdular. Fırsattan faydala· 
inan hain Tiflis'li alayının yerine bu kervan kurhan gitti. Hırsızlar, 

;eldeki serçe, havadaki turnadan iyidir diyerek ötekilerin peşini hı
!rakmışlardı. «Keseyi yankesiciler çalar, helayı zavallılar çeker» 

··derler. Bu iş de böyle oldu. Bu· hadiseleri nakleden kalem sahip
lerinden hen (Aksaray'lı Kerimüddin Mahmud) da o kargaşaeık

lar arasında zararsız çıkmadım. Fakat henüz ecel __ gelmediği için 
ıcanımı kurtarahildim. Bu kadar az bir ziyaula kurtulduğum için 

. ffiu Tanrı'ya şükür ettim. Şairin dediği gibi : «Belaya razı olına-
ibdır. Çünkü, helanın daha helası vardır.» Hırsızlar bu vakayı şöy
~e anlattılar ! 

· Biz,· intikam oklarını Tiflis'linin göğsüne saptamak için yayları
·lr:nıza yerleştirmiştik. Ne yapalım ki Allah'ın takdiri karşıımza Tif-

[is'Ii yerine Sivas'lı çıkardı. Bu işte bizim ne günahımız var?. Tif
·ılis'li bu vartadan kurtulunca (Samsun) yolunu tuttu. Orada Kara- · 

· ldeniz kıyılarında istediği gibi Jml atmak sevdasını güdüyor, kese
. sini doldurmak, yeni yeni iltizanılarla zengin olmak istiyordu. Hal-

<huki Samsun'da işi Tacik ve Frenk askerleriyle muhareheye vardı. 
Hayalinde yaşattığı o ileiiizin servetlerinden kenara hiç birşey sıçra

·madı. Nihayet rüşvet ve zulüm kuyusuna daldı. , Darphanecilerle 
·uyuşarak ayarı düşük gümüş paralar hastınlmasına müsaade etti. Bu 

yolda menfaat teminine kalkıştı. Her nekadar menılekette hükmü 
· yürümediyse de yaptığı kalpazanlık her tarafa yayıldı· Kötü adetler 



ktıran kimselerin hu hareketlerinden doğan günah kendilerin&.·· 
.aittir; o adetlere uıyanlar ise kıyamete kadar günahta kalırlar •. 
Tiflis'li Samsun'dan sonra (Aksaraya) a gitti. Göste:rdiği cebir ve 
ışiddetle ora ahalisinin de hayatına zehir kattı, "Orada da bir ta· 
·kım yolsuz vergiler ve- kesimler yükletmeğe başl~dı. Vilayet halkı,_ 
ileri gelenler, yırtıcı na yvanlardan kaçar gibi gizlendiler, memle-
keti terk edip gittiler, bir duvar hasırı hile bırakinadan bütün mal. 
lve servetlerini heraber götürdüler. Şu hal karşısında şaşıran Tif·
lis'li, halkın ekinlerini yağma ettirmek istedi. Fakat henüz hiçim, 
(Zamanı gelmediğİnden eli hoş geri döndü. Yerine kardeşi Çemalüd-
ldin'i vekil bıraktı. 

Cemalüddin'in eemali, kemalsiz çehresini kaplayan noksan, 
tozları altında açıkça görünüyordu. Bir kaç gün o da müslüman~ 
larm kanını içmek i-çin diş biledi, Kemal'in tuzağından kaçanlar· 
Cemal'in kapanma tntiıldular. O da kendi .geçimi için hazır bUI
iduğu şeyierle kanaat etınek zorunda kaldı; Hiç . bir eğri yi doğrul·
bmadı. Cemalüddin'in de dile]9eri yeriııi bulmadı. Her tedbirinde-
hataya düştü. Tabiatındaki gurur ve cinıriliği yüzünden en yakın. 
Jc.atiplerine ve kalem sahiplerine bil~ ufacık bir ihsanı olmadı.c 

lY aptığı reislik müddetince hiç. kimse ne gece, ne gündüz onun sof
rasına oturınamıştır. Bir arap şairi derki : 

<Öyle bir kafay~ rastladım ki; ona Musa Peygamber'in mu·
rueli sopasiyle de vursan · aslındaki bo:~<ukluk dolayısiyle h ir. danıla 
.u çıkaramanıış; gftyaki yalnız yalaiıdan ve cimrilikten yuğurul· 
muştur. Sadece canı ve nefesi var.:. 

Derler ki, horozun meZiyetlerinden biri de yem toplarken tavuk
lar! yanına çağ;ırması, ondan sonra da kendi alacağını almasıdır •. 
Halbuki o insan çehreli hoı·oz, hu faziletten de mahrum idi. Ta-

hiatındaki hayağılık ve pintilik o derecede idi ki arkadaşlarından 
4ıiç kimseye sofarasından bir kırıntı hile nasip olmadığı halde· kena 
ldisi sıkılmadan düğün yemeğiyle geçinen köpekler gibi daima öte· 

kinin herikinin sofrasına koşar, başkalrının ziyafetlerinde kendini 
6ğdürmek isterdi. Utanmazlığı o kerteye vardırınıştı ki yoldaşla· 

.rının ekmeğiyle geçindiği halde bunlardan hizmet heklerdi, maya· 
~asındaki bozukluk icabı olarak her zaman dalaveresini .çevirmek 
içiu,_ il kesesinden cömertlik yapmayı severdi. Bir arap ~airi : 
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. «Ebu Halid, ·kendini öğdürmeyi çok sever. Fakat öğe:nler ta
:. rafından rahatsız edilmeyi de istemez. Öğülmek isteyen taze ·ge
'linler koltuklanmadan çok hoşlanırlarsa da güveğinin savletinden 
feryad ederler .. » diyor. 

Cemalüddin, hükumetinin temelini adalet ve ihs.an üzerine 
. kurmamıştı. !Hareketleri diirüstlüğe, doğruluğa dayanmıyordu. 
ıBnndan dolayı ~nun günlerinde memlekette bir .gelişme ve kalkın
ıma olmadı. Ne kalem sahipleri, ne de ıztırap çeken kalpler kendi
Idisinden bir şifa ,görmediği gibi kendisi de huzur ve rahat yüzü 
ıgörmedi. 

Müstevfi Şerefüddin Osman : Hissesine ayrıla~ yerlerin iltizam'" 
larını toplamak için bin bir desise ile (Niğde) tarafına gitti. Böl
~gesindeki vergileri, kanun ve nizarnlafı dairesinde tahsil edecek 

yerde halkın mahsullerini yağmalamak yolunu tuttu. Bu tama do
layısiyle içinde gizlediği hayağı düşüncele~i açığa vurdu. Ahalinin 

huzurunu, güvenini bozdu. O vilayetler çevresine öyle ateş saldı 

·ki dumanı pençereleri sard~ Bir zam~n kendi karnını doyurmak 
için binlerce toku aç bıraktı. Kendi çulunu düzeltmek için hin
leııce halkı çıplak koydu. Kırşehir~e geldiğinde zulüm, iftira ve dü~-

• manlık duygulariyle o tarafları da soyup soğ~ma ,çevirdi. Vilayet
teki tekke şeyhleri, yükletilen vergileri ödeyebilmek için zaviye"' 

lerini rehine koydular. Vilayet naipleri onun arzuhallarınm, ha
ıvalelerinin, heratlarının çokluğundan şaşırdılar. Ardı, ·arkası ke-

. silmeyen angaryalara, teklifiere' hiç bir mülk ve servet sahibi ta-

kat getiremedi. İnsafsızlığ~nın şiddetinden ha~ın damarlarındaki 
. kana varı~caya kadar emmek istiyordu. Bu adamın hükumeti gün-

lerinde hiç bir dilek sahibine bir faydası dokunma dı .. Hayasızlı
ığından bütün meziyetleri menfaatine feda etti. Bu uğurda su gibi 

· her renge girdi. Gmriliğinden -rüzgar gibi her kapıyı dolaştı. Kötü' 
ıve sert muameleleriyle herkesi .gücendirdi. Alıaliye kaqı göster-

diği şiddet öyle h1r dereceye varmıştı ki on:un tasarrufu altında 

bulunmayan vilayetlerde hile yoksul bir zavallı giirülse veya bir fe
Jaket haberi duyulsa ona isnat ·euilirdi. 

Yalancılık, pintilik ruhunu öyle kaplaınıştı ki dışı miskinlilde, 
· içi haset :ve kıskançlıkla dolu ·idi. Kolunu destere ile kesseler 
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camundan bir hardal . tanesi yere düşmez 
•• bir adam. idi. Büyük şair ve hakim Şiraz'l:ı 

«Güneş· onun sofrasında ekmek olsaydı hiç kimse 
kadar aydın htr gün göremiyecekti» manasındaki heyti sanki bu 
adamı tasvir ediyor_du. Kesesini yoksulların rızkıyla .doldurdu. , 
Evindeki kedisi hile açlıktan, takatsızhktan dayanamıyarak kaç
mıştı. Sofrasında sinekler hile uçamazdı. Müellif diyor ki: Biiyük 

katiplerinden birisi bir adam hakkında iltimasta bulundu. Dileği 

'kabul edilmedi. Bu hadiseden ilham alarak şu ruhaiyi söyl41dim: 

«Efendimiz öyle pintidir ki hiç kimseye asla bir şey veremez. 
llu tabiatından dolayı onun vasfında; kulunçtan ölecek olsa hile 
ıcımını çabuk vermez, desem yanlış söylemiş olinam .. » 

V ergisinin azlı ğı ile heraber yalancılığı o kadar bol idi ki şu 
beyitler onu tasvir için bir fikir verebilir: 

«Susuzluktan ölecek olsa, su da elinde hazır hulunsa doğruluk
ıla karışmış ise kat'iyyen içmez. Babası ona ağa~ yontınayı vasiy

wet etmişti. . Halbuki o, b ahasının öğüdünü tutmayarak yalan yont· 

mayı öğrenmiştir. Kendisinden önce gelip .geçmiş olan hakimierin 

kadir ve kıymetleri atıcak onun .günlerinde belli oldu. (Musa) nııı 

buyruğuna razı olmayan (Firavn) ın hükmüne boyun eğer» derler. 

. Meııfaatlarıni güden. hakimlerin, halka kolaylık kapılarını da 
:açmaları lazınıgelirken bu adam bütün iyilik kapılarını kapamış. 
.ancak çekicilik kapısını arkasına ·kadar dayalı bırakmı~tır. İ~ıe 
.bu çirkin hareketleri bir çok fenalıklara yol açtı. Nihayet bulun

ıduğu mansıpta şaşkınlık ve perişanlıktan ba~ka bir netice elde ede
medi 

Sahip ,Cemalüddin 

Cemalüddin vezirlik hükmü ile öteki mansıp salıiplerinden da
.'ha iler~ bir mevkide bulunduğundan bölgesine en sonra gitti. Fır-: 

·~atı k~çırınak istemiyordu. Her ne kadar öteki hainlerin teşkil et• 

t:ikleri daireriin merkezine bir nokta gibi düşmüşse de vurgun ıııra-

277 



lahnda kötülük yapmağa imkan :bulamadı. Solda sıfır kaldı ve 
eli :boş çıktı. Kendi tasarrufundaki yerlerin fermanına :bazı imti-~ 
yazlar ilave ett:ipnek için çok çabalanıış, fitne dolu yüzünü kur
nazlık perdeleri arkasında saklamak istemişse de bir şey kopara
maınıştır. Cemalüddin, maiyetindeki anıilieri hoş tutmasını :bilirdL 
Hareket defterinin bazı sahifelerinde iyilikler de yazılıdır. Hatta· 
halka yaptığı bazı fenalıkları da iyilik sırasında sayılabilir. 

Sa:ba rüzgarı gönüllere bir ferahlık kokusu getirir ama dilber
Ierin de kaküllerini dağıtır, güller açtırır, fakat dikenler de bi
tirir, derler. 

V ezir· Cemalüddin'in iltizam :bölgesi de (Diyarbakır) çevresi> 
idi. İşleri bir kaç düzenci aınilin eline bıraktı. Bunlardan biri' 
Isfahan'lı idi ki binbir behane ve efsaneler!~ bir çok vergiler tarhet. 
·ti. İkincisi Hemedan'lı idi. Kendisini her ı;ıeyi :bilir zannederdi~ 
Yirtıcı bir kurt gibi halkın postunu yüzıneğe başladı. Vilayetin 
ivergi ve salınalarını o kadar artırdı ki ahalinin elinde avucunda :bir~ 
teY kalmadı. Her şeyi bilmek iddiasında bulunan Hemedaıı'lıılm. 
Lu hareketleriyle nienılekette hiç bir kalkı.nni.a eseri görülmedi. 

Üçünciisü · Huten'li idi. Vilayet maliyesinin kapılarına bir.-' . 
haskıncı gibi saldırdı. Soysuzluğu ve ahlaksızlığı ile muhitteki ver-~ 
'ci kaynaklarını kurnttu. 

Sahip Cemalüddin bunları büyiik vaitlerle ve iltifatlarla elde
etti. Tasarrufu altına aldıktan sonra kendilerinden çetin hesaplar~ 
iıoİmak, sıkıştırmak istedi. Aıniller, vezire rüşvetler vadederek 

kendilerini başka tarafiara naklettirmeğe muvaffak oldular. Vezire· 
kendi tahsisatından başka yüzbin dirhem ,göndereceklerini vadede-. 

:rek ağzını kapadılar. O da akılsız sarhoşlar gibi bu tatlı vaitlere 

ialdandı. Hırs ve tamaı yüzünden eline düşmüş olan peşin men
laatı ileride elde edeceğini umuduğu daha :büyük kadarla feda etık 

Kurnaz anıiller, ,vezidn çengelinden yakayı kurtardıktan sonra dir
aek gösterdiler. . Bir daha da yanına uğramadılar. Cemalüddin, bu' 

hayal sukutu karşısında bir kaç ,gün coşup köpürmekten başka bir 
~ey yapamadı. Burnuna hiç bir ,rahat ve refah kokusu değmedi. 
Su. üzerin!le nakışlara benzeyen o rüşvet ve zenginlik bulyalan d-.· 
anya dü,tü. Müellif hir rubaiainde diyor ki: 
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Memleket 'idaresinde hırs ve ·cimrilik temelsiz bir yapı, ho~ 
~yaitler ve umutlar ise elde çabucak sönen bir ışıktır. Gönül ge
.:rektir ki tama denilen af etin elinden canını.· kurtarsın. Fakat bu 
lıastalık bir kerre baş gösterirse tenielleşir.» 

Cemalüddin: bii- müddet de (Sıvas) da vergi işleriyle uğraştı· 
Ü:rada bir kaç gün insaflı davranınayı lüzunılu gördü. Fak~t geliri 
:masraflarını karşılamayınca doğruluk caddesinden saptı. Salma 
nsuliine el uzattı. Bu sef~r bütün şehir halkı dil uzatmağa, gürül~ 

·tü çıkarınağa başladılar. İkindi gölgesi gibi artık başınet ve ~-
rurunun tesiri kalmamış, himmet ı~ığı, hatmak üzere olan bir gü

. neşin son hüzmeleri gibi sönmeğe yüz tutmuştu. Nihayet halkın 
yakasından el çekrneğe mecbur kaldı. Kurduğu tedbirlerin hiç bir 
:faydası olinadı. Eski mürettehattan fazla bir şey koparamadı. Mü· 
ıellif JJir şiirinde diy?r ki: 

«Hesapsız defterleri yiiklenip gelen vezir, gizlice eşegının ha· 
şını hostana çevirdi. Bir kaç gün burada otlarlıktan sonra ımsızni 
azil fırtınasından ürkerek geii durdu. Yeni bir yıl girdiği halde 

·\o hala geçen yılın (Kanun) nu nisan ayında kurduğu (kanun} ile 
geri çevirmek istiyor.» 

Bir kaç gün de bu suretle ·iğreti vezirlik mesnedinde kuru bir 
ıad ile kaldı. Devlet hüyiikleri arasına kargaşalık düşünce sonun• 

da kopacak fesadı düşünerek hemen oradan savu§mak~ canını o teh~ 
likeler diyanndan.kurtarmak çarelerine baş vurdu. 

Diyanda dört müstevfi, kalem işlerinin düzenine konulması için 
gayret gösteriyorlar dı. İkisi (Dolay) vergileri, öteki iki kişi de 

!(incu) gelirleri divanında çalıı;ııyorlardı. Bunların aczi, ·hecerik
~aizlikleri son kerteye varmıştı. Esasen kaselerini başkalarının ke-

sesinden yağlamaya, mumlarmı, zava1lıların ıışığndan yakmağa; · 
.ı,ıorhalarını, dervişlerin çömleğinden içmeğe alışmış olduklarından 

işe haıılarken de bin Bir hiyle ile her günkü masraflarını çıkarmak 
yolunu düşü,nüyorlardı. Günün birinde bu gibi hiyle kapıları ka· 

panırsa artık aç. kalacaklardı. Hakimiere gelince; bunlar zevk ve 
eğlencelerinin havasına dalmış, hesap ve kitaptan pervaları. yok-

tu. O gürültüler baş gösterince Nilüfer çiçeği gibi su üzerine ;kal
~kan açtılar. Kara ortak fakat zararda hisseleri yoktu. Kaplumbağa. 
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gibi başlarını yakalarma gizleyerek bir kaç hokkahazlık çıkardık
ıtan ve burada iplerini boyadıktan sonra kaçtılar. Her biri bir zeın 
ve şikayet sebebi uydurarak bir vilayet valisinin yanma sığındılar
Bunların kötü ve herhad gidişleri, bozuk usulleri bütün halkın 
ağzında dolaşıyor «öldürdü ve gitti» nükteleriyle anılıyordu. Ben 
·de bu münasehetle uzun bir kaside yazmı~tıın ki, müstevfilere .ait 
olan ~u heyitle~ o kasideden dir: 

l 

«Ç~ırhın dönüşü beni arguvan çehreliler = Müstevfiler yüzün· 
den aciz mangalma attı. Gönliimü, tab'ımıp. kaniyle lale renkli 
kebaha döndürdü. Bunlarn en faziletiisi hile mansıp. meclisinde 
kalan son şarahı da içtikten sonra sandığını, dağarcığmı doldurup 
savuştu. Divan meydanında ellerine geçen he;r şeyi çomaklayan bu 
adamlar, çarpık bellerini çöğen gibi eğerek gittiler. Öteki sersem 
miistevfi ise hesap helasından ,çehresi öfkel!, alnı örs gibi katı 
olduğu halde uzaklaştı. O müstevfilerin hükmü feleğin kör günü
ne rastladığı için geri kalan bu uğursuz ve soysuzlarm da rahatla-

rını bozarak gittiler. Memlekette kalan öteki ba~huğların da her 
biri biı: hölged~ bu kör deve yürüyüşü ile bir iki şehri haralıeye 
çevirdikten sonra savuştular.» 

Divan erkanı birer birer çekilip gittikten sonra ort'ada kimse
ler görünmez oldu. Zavallı ben = müellif, her taraftan tecavüz 
uklarına uğradığım halde o sıkıntılı günleı'de yine usulü dairesin-

de muhasebe ve yazı işlerinde sehat gösteriyordum. Pek çetin aıılar 
içinde beni avutacak sevinçli bir haber hile alamıyordum. Müstev
filer arasriıda çekişmeler devam ettiği sıralarda, bu dedi dokular;, 
benimsememek benim için başlıca teselli oluyordu. · 

Anadolu hesaplarının teftişisıralarında yüz gösteren 

garip vak'alar 

Bu sıralarda'Moğul heylerinden (Ayacı) ve (Baytimur) ile (Sa~ 
makar oğlu Arap), (Kavle) kalesini kurtarmak üzere (Konya) ya 
ıyollandılar. Eyalet mesnedine tayin edilıniş olan (Melik Pehlivan).ı 
da birlikte götürdüler. Hakİlİller de acele arkala~ından yo!a çık
t;ılar. Ta Konya· ovasına kadar bir yerde konaklamadan hir düzüye 



::rfuüdüler. Anlatılması pek uzun eürecek bir çok hadiselerden son- . 
Ta (Avcıkaya) m~vkiine vardılar. Orada çadırlarını kurarak hir 
hükiimet meclisi yaptılar. Benden hazineye ait evrak ve defterleri 
Istediler. Sert ve-şiddetli -gürültüler kopardılar. Maksatlan «Bü-

. rirk» ve {Altın daıı:i:ga)' divanları heratları gibi bütün vergilerin 

değiştirilmesi ve bunların masraflara mahsup edilmesi suretiyle 
fitne koparmak, beni ve halkı zarara sokniak idi. İstedikleri ev· 

rakı göstermek, fesat çıkmasına sehep olacaktı. Düşmanların ina
dı karşısında bunları göstermernek ise tehlikeli idi. Ben, bu kor· 

kulu ve telaşlı dakikalarda lisanımı değiştirerek lüzumsuz yazıp 
·çizmelerle vakit geçiriyor, bir taraftan da bir kurtuluş kerameti 

.göstermesi için can ve gönülden Tanrı'ya yalvarıyordum. Tam bu 
· sırada hiç ha tır ve hayale gelmeyen bir hadise oldu: 

Müthiş bir fırtına koptu. Bu afet, sanki {İd) ve (Semud) ka
vimlerini helak eden kasırgadan daha korkunç ve şiddetli idi.. Bü

tün çadırların iplerini kopardi. Çadırlar yere serildi. Semada 
beliren ufacık bir buluttan. dolu yağmağa. baı;ıladı. Çakan şimşek 

ve yıldırımların -hey b etinden semanın yere düşeceği sanılıyordu. 

()rtahğı öyle koyu bir karanlık kflpladı ki kimse birbirini göreıni

yor, 'ancak Tav..rı'dan yardım yalvaran .sesler işitiliyordu. Tam bu 
kasırganın başladığı bir zamanda bütün hazineye ait vergilerin ev

rak ve dosyalan defterlerle birlikte havaya uçtu. Bir an içinde öy
le sır olgu-ki bir .daha eseri meydana çıkmadı. 

Kaza ve ka"derin bu cilvesi, defterlerin nakşini yer yüzünden 
kaldırdı. Hakim ile mahkum, çağıran ile çağırılan, ·kederli ile se':" -

rinçli hep beraber oldu. Hiç bir sorgucuya sual ve cevap yolu 
kalmadı. Deftersizlik yüzünden borçlular ile alacaklı:lar ~rasında-. 
ki itiraz ve ısrar kapıları da kapandı. Vergilerin tahakkuk ve tah-

. silat kayıtlar! öyle mahvolmuştu ki. ortada hiç h ir şey kalmamıştı. 

Herkes elindekini sakladı. Ağzını kapadı. Hiç kimse bildiğini 
açığa vurmadı. Amillerin ellerinde kalan paraların da kerpeten ile 

-çıkarılması l:nüınkün olmadı. Müstevfilerin her işleri gibi karışık 
olan hu defterlerin ortadan kalkmasından hayret ve sıkıntı içinde 
kalan Moğulbeyleii göç ettiler. Kası-rgadan sonra yağınur yağmur 
iiB,tüne .h.(\Şandı. Bu kanşıklıklar arasında eli boş dönmüşlerdi. 
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Bir zümrenin başına gelen bela haşk!J Iıfr züinre iÇfu faydalı~-~ 
dır, derler. Görünmeyen perdenin arkasından baş gösteren bu ha·

. dise de benim içimdeki üzüntüleri temizledi. O bir kaç günlük sı-
kıntılı hayattan sonra artık rahata kavuşmuş oldum. Tanrı dilerse
neİer yapmaz t 

İkinci bir vak'a da şu idi: Müstevfiler tayfasının iltiması üz~
rine yargucu (Kör Timur) mülk sahipleri e~de bulunan emlaki 
1;eri alınak için Anadolu'ya gelmişti. Bu teklif, mülk sahiplerinin:
lıağrına ateş saldı. Kıvılcımları bütün memlekete yayıldı. _ Bir
'ÇOk yerlerde isyan belirtileri başladı. Meseleyi İlhanlık makamma 
-arzettiler. ~elen ferman ,gereğince yine eskisi gibi altmış tümenlik _ 
bir kesime bağlandı. Mülk sahipleri, _ bu vergileri gönderecek ve~ 
malları yine kendilerinde kalacaktı. Altmış tümenden ibaret olaıı:ı 
bu vergi vilayetler üzerine salma yapılarak taksim edildi. Vilayet-~ 

lerin bir kısım mahsulleri hazineye, bir kismı da mutasarrıfların 
~imine ayrıldı. (Kör Timur) ıgeri döndü. O fesat ateşi de buc 
BUretle söndü. Halk, yeniden huzur ve rahata kavuştu. Bununla •
beraber memleket i§lerinde- ötedenberi devam edip gelınekte olan~ 
ihmallere karşı esaslı bir tedbir alınmadı. Her §ey yüz üstü bıra
kıldı. Artık iş işten geçtikten sonra alınacak tedbirlerin de değeri 
olamazdı. Hulasıi bu yıl da böylelikle sona erdi. 

Yukarıda sözü geçen zümrenin elebaşılarından olan vezir (Des-ı: 
gerdanlı Cemalüddin) in dolun ay gibi kemalini bulan devleti, 
mehtabın son gecesine kalan hilala dönmüştü. İlhanlık katındaki: 
itibarı sarsıldı. Memleket işlerinin düzenini bozmak suçu ile töh-
met altına girdi. Bir takım karanlık isnatlarla azledildi· Kaza 
döşemecileri onun gidi§i üzerindeki esrar örtüsünü yırtmış, kader 
t~rzilerinin makası onun dileklerinin kumaşını doğramıştı. Bir kaç
gün (Kazan Han) ın gölgesinde iktidar mevkiinde bulunmuş ise de
_ hadiselerin pençesi ·yakasına yapışnıış, onu doğru yoldan sapıırarak
ayaklar altına atmıştır. 

Semnan'h Şerefüddin'in vezirliği -

Cemalüddin'den sonra vezirlik makamına geçen (Semanlı Şe-
refüddin) de yermde tutmiamadı. Hadiselerin sillesi onu da "de--



"Virdi. V ~rlik semasının çifte yıldızları olan bu riki devlet a,dalni 
uğradıkları dü§kün durum içinde bir daha bellerini doğrultamadı
lar. Her ikisi de aziolunarak bir tarafa çekildikten soma da ya-
raları sağalmadı. Şair demiştir ki: · 

«Hiç kimse, çabUk geçici olan zamanın gösterdiği alacalıklar
dan dolayı işini tamamİyle yoluna, koyaman:nştır. Dünyada bir gül 

. koparırken fÜZ binlerce dikeni de beraber almayan kim vardır?> 

Destgerdan'lı ile Sernan'lı uğradıkları peri§anlıklar içinde bq
:lannın seiametine razi olarak birer kö§eye çekilmiş, kaderin hük-

>mÜne boyını eğmişlerdi. Dünya malı ~zel bir sevgili, mülk iae 

Tefasız bir dosttur. Bunlar~ bir zaman için ıgölge gibi insanın arka
'eından yürürlerse de zevalleri pek yakındır. Bin bir engel karpsı:a
.da tutunmalarına imkan yoktur. Müellif diyor ki: 

cCihanın yüniyüşünde varlık iğreti bir süstür I Kadehin ip. 

<'deki 11arabın aksiyle gül renk!i görünmesi . gibidir. Mansıp ve m~ 

ııedin · verdiği ziynet göl'ge gibi daima değişir. Nasıl ki gölgenia 
kemalini bulması tamamiyle kaybolm:ası demektir.:. · 

Akıllı kimseler, başlarına konan devlete güvenmiyerek damaa 
·aonup.u dü§Ülıürler. Gafiller is~ bela çukurunun tam ortasma diip
. medik~. akılları başlarına ,gelmez. Uyanık insanlar, çelik ile ı. 

flJl ııürtü:Dmesinden kıvılcım çıkacağını düşünür, tam tehlikeli g. 

.larda üzerlerine sıçrayacak ateşten kendilerini kornmağa çaJıtu-

lar. Fakat gafiet havası içinde yaşayanlar ~angının ~rtasına cliif
"medik<Çe yanacaklarının farkına varmazlar. 

Bu yıl içinde vezirlik mesnedi, · nihayet (Sadrüddin Halidi) de 
:karar kıldı. O da eksik akıllı,. kötü tedbirli, cimri huylu bir adam
dı. Ne i.§lerinde, ne sözlerinde isabetli bir fikir ve karar eseri 

_yoktu. Koyduğu vergilerin hepsi de halkın kafasına velvele sal

,dı. Her teklifinde bir ukalalık. sevdası ~düyordu. Yolsuz tehak

:künılerle ınemleketi hırpaladı. Borçların tahsil ve istirdadır gibi 
:behanelerle kendi masraflarını kapamak için usulsüz vergiler uy

,durdu'. Bu yolsill: ve yersiz icatlardan birincisi (Çave) denilen al
tın damgalı kağıt parçaları idi. Bu al renkli kağıtları hiyle ile pa• 
oıra yerine sarfetmek, alım satımda, mal ve ecnas mübadelesinde 
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hulasa her tü.rlü ticaret işlerinde bunları tıpkı nakit gibi kullanmalı;: 
arzusunu gütmekt~ idi. Bunlardan etrafa gönderilenlere hiç bir 
akıl salıibi kıyinet ve itibar göstermedi. Mem.lekette__,alış verişe.. 

muamele ve mübadeleye birden bir durgunluk geldi. Bu uğursuııı 
icat yüzündeyn ta (Horasan) sınırlarmdan (Karadeniz kıyılan) na 
kadar yedi, yabancı bütün halk arasında; hoşnutsuzluk baş göster
di. Tüccar karvanları o diyarlardan Şam taraflarına yüz çevirdiler. 
Mallarını bu yıkıcı ve mahvedici selin önünden kaçırdılar. Bir za., 
man bu karışıklıklar, halkın, sanat ve ticaret sahiplerinin içiıu~~ 

ateş saldı. Etrafa dağılan bu kağıt parçaları ~halinin yüzünü ka
ğıda, dilini kaleme çevirdi. 

Büyük bir fesatlık başlamak üzere idi ki; henüz meyva ça~a 
gelmeden iğreti dallar~ ve yaprakları dökülmeğe ba~layan · düzmece 
ağacın kökü kurumağa yüz tuttu. Kabul olmayan duiilar gibi yük
selmeden yere düşrneğe malıkum kaldı, Şu mealdeki ruhaide gü-
zel bir ibret payı vardır. 

«Başkalarına zulüm etmek isteğini güdenler, fedakarlık yair 
ma~ıkça geldikleri gibi giderler. Emir ve nehyin ne kadat: devam 
edeceği aşikardır. Zamane, er geç verdiğinin karşılığını alır.> 

Vezir Sadrüddin Halidi'nin ikinci bir ukalalığı da (Erran) jp'ş

lağında - ilk balıarda bir mızrak boyu yükselen ve haziran, tem
muz aylarında etrafı yılanlada dolu olan (Gür) çayı kıyılarında1 -

yeni bir şehir kurmak ve lm ·şehri Bağda d gibi sağlam. ve kuvvetli 
bir merkez :haline getirmek istemesi idi. Nasıl ki; «(Bağdad) ı 

görmey~n dünyayı görmemiş sayılır» derler. O da bu· Bağdad mo
deli şehrin temellerini attırdı. Sayısız paralar silrfetti. Her gün 
bin işçi çalışıyordu. Evler, dükkanlar, hama:mlar, hanlar bir· adam 
boyu yükselmiş, ırmağın yatağı şehrin ortasma getirilmiŞti. Gür 

çayının suları bu suretle şehre dağılacak, kanallada her ,tarafı do
laştıktan sonra ırınağa akacaktı. Bu büyük inşaat yaz, güz ve kış 
mevsimleri boyunca devam etti. Bahar gelince sular yükselmeğe· 
başladı. (Elbürz) ve (Abhaz) dağlarının karları eridikçe sular oor
tu. Şehrin temelleri seller altmda. kaldL Bir yıldanberi meydant. 
getirilmiş olan bütün yapılar, tesisler bir saat içinde yer1e beraber 
oldu .. 'Şehrin yerinde suların sürükleyip getir~iği tonrak. yı~-
:t'llldan ba-şka bi,r şey kalmadı. -



AI~üddin Keykubad lll. m sultanlık günlerıi 

Bu yıl içinde {Hemedan) da kalmı~ olan (Sultan Mes'iid ID un.,, 
geri dönmesine- 'İlhaulıkça müsaade edilmediği için Anadolu sultan- , 
lığı vezir Sadrüddin Halidi'nin tavsiyesiyle Mes'iid'un kardesi (Fe--. . 

, rıunerz) in oğlu Alaüddin Keykubad III) e verildi. Bu hususta ya-
ınlan yarlığ hükmü yürürlüğe g'irdi. 

Sahip Şemsüddiİı Ahmed Lagüşi Anadolu vezirliğine gönderil
di. (Tebriz) valiliğinde uğraniıı;ı olduğu ziyanları Anadolu malın•~ 
datı çıkarıniık sevdasında idi. Müstevfilik, {Abdülaziz) adında bil· 
gliıiz, beceriksiz, okuyup yazmayı hatta dosdoğru konuşmayı bile · 

· bitmeyen bir adama verildi. Şairin! 

cZamanenin rengine uy! Sakın bayağılardan, hünersizlerden 
ha~ka kimseyi yanına ugl'atma!» dediği gibi devlet işleri de böyle
elleJ7e dü~müştü. . · 

J 

Emirliğe (Byaıncar} eyalet makamına (Bahcur) tayin edilerek 
Sultan Alaüddin ile birlikte yola çikatıldılar. 

Pervane Muhammed ~ey, Sahip Cemaladdin, Tiflis'li Kema- · 
lüddin, Şerefüddin Osman henü2i Anadolu mallarını istedikleri gibb 
alıp !!atmakta, diledikleri gibi' esip saV1irniakta devam ediyorlardı. 
İş işten· geçtikten 8oinia ·biraz yola gelrneğe yüz tutarak (Mücirüd· -
din Emir~ah) a öziir dilediler. Yersiz şiddetlerle halkın gönlünde 
açtıkları yar;ılar üzerine, vurmak istedikleri merhemler de yerinF 
bulmadı. Ancak fırsatı elden kaçırdıktan sonra yaptıkları kötü
lükleri anladılar. Şairin: 

«Bana yaptıklarını zaman 'bir gün de sana· yapacaktır.» dedigi:

gibi bunlar da aynı ak!bete uğradılar. Bi:r zaman hükiimet tar

lasında cirid oynayan, her yerde el çabukluğu yapan, her tarafta 

gürültüler koparan bu adamlar; talihleri tersine dönünce yavaşça ., 

aoldan geri etmiı;ı, mal, mülk sevdasından vaz geçmiş; dü~tükleri~ 

çetin durumdan gürültüsüzce sıyrılmanın .çaresini arıyorlardı. Kör· 

4.evelerini gütmek için düşmanlik yoluna sapmaktansa yavaşça ara-
~an sıvı~mayı düşündüler. 

Mücirüddin Eİnirşah, güzel ahlakı dolayısiyle bunlardan öc al---

28S· 



rm~ sevdasına düşmeğ~ tenezzül göstermedi. Bu hayağı zümre ilt 
uğraşmağa lüzuı:ı:ı görmeyerek hepsini de Tanrı'ya havale etti. 

:Bunlar da iktidarı ellerinde bulundurdukları zamanlarda göstel" 
dikleri şiddet ve tehakkümü terkederek ondan ileri geçmek heve

. sini kafalarından çıkardılar. Bir arap şairi diyor ki: 

cDünya ve onun varlıklan, kirli bir .ada111:ın elinden, h~ka bir 
··kirliye devir edip gelen hamam tasına benzer.:. 

Bu murdal' zümre de kurduklan tuzaklara kendileri dü§tÜ.Ier. 
· ·Cefa tohumu ekenler vefa harmanı ölçemezler, Fesat fidanı di
-kenler hanş meyvas1 toplayamazlar. Gördükleri zulümlere kaqı 
· daiıria sabır yolunu tutup da işini zamanenin yürüyüşüne terkeden
'ler, yakın vakitlerde hiç bir kuvvet. ve kudrete baş vurınadan· brıı-
! tnlnş gününe kavnşnrlilr~ . 

Şairin sevgiliSine: 

cDaha ıie·vakte kadar na2: -ecl®eksin? Daha· ne :kaaa:r·yüzfutii 
~lren.den saklayaeiıksıı1.? •·.:Artık ne•sen.in güzeHiğin~en, ne de benim · 
·Tefak.ir}ığimdan eser kaldif» dediği ~~'})Unla:rm-ZnJmıii~ .cefatıı ıJa 
c artık son keı-tesin.e .da.yan.m;ışt:ı. __ l>ünyada ~~ __ ekeriien- onu -b~ 
· n~ sorarsan onun ıeevabım aı:J.nıııi, '&der. ' 

V~~ (tŞa~ddiıi Hlllidi), bir kaç d.eta~~~~ 
·berlnden dıtıt!l ~a:rınış, canmı bir. çok 'fehlik; · _ ._ 
·cOldnğn halde iliref~~tinü aÇmamıştL K-öpek, ıtcij>ı · 
· ber bıçak yarası aldiği Jt-ılsa}l· dükkanından yüz çevirir. • 
-her gün bir yara yiyen, her~ feleğin yeni bir darbesine''~ 
· yan Sadrüddin hAla uslanmamı,tı. Şair diyor ki: · 

. eSinekler gibi kasap dü:kkanuıın kapısında ne dolaşıyorımn? 
'·Orada yiyeciğin şey bir kaç defa sınaınış olduğun satır darhesidir~> 

~ . 
Sadrüddin hakkında söylenen farsça bir şiirde sn sözler vardır: 

lı.. • ,-

«İşittim ki yüksek ahlaklı (Keygatu şah) tehaası hakkındili 

·~efkati dolayısiyle bir gün (veziri Ahmed) e enıretti: İstiyomm ki, 
, dedi, harabe yüz tutmuş olan (Zengan) şehrini (Tebriz) gibi marnur 

· ve güzel bir şehir haline koyasın! V e zir yer öptü ve cevap. verdi: 

Buna imkan göremiyornm. Eğer emir buyurursan şen ve ma-



mur (Tebriz) ~ehrini bir saat içinde (Zengan)i dan daha harap birc:

hale gtireyim·.» 

Dönek dünyanın değişmesi Sadrüddin Haliıltiıin hayal perde

lerini alt üst etti; k.endisini ve yoldaşlarını feli!.ket meydanına sü

rükledi. Ölümü için yazılan farsça bir tarih kıt' asında'! 

697 yılı Recep ayının yirmi birinci Pazar günü sabahı kaza -

kılıcı nğursuz Çaveci'nin adını vezi:dik defterinin başından kazıd •. ::.

Başka hir tarih şürinde de: 

«Hicretin 697 = 1298 yılı Recep ayından iki on ile h ir gün.' 

geçmi~tiki Pazar sabahı Tann'nın sonsuz kudreti (Ahmed Halidi)·

ııin gönül kanını (Can,dar) ırmağının sularına akıttı .. ,. denilmekte-

dir. 

Sadrüddin Ahmed Halidi, ölüm cezasına çarptırıldıktan sonra.; 

Anadolu vezirliği (Hoca Saduddin) de karar kıldı. Onun günleri-

ne ait vak'alaJ,", srrası-gelince hikaye edilecektir. 697 = 1298 yılı da-_ 

lıu suretle sona erdi. 

698 = 1299 yılı girdiği sıralarda (Bayıncar) la (Bahcur) sahip-. 

(Şemsüddin Lagüşi) ile birlikte Anadolu~ya geldiler. Mücirüddin; 

Emirşah, son değişiklikler dolayısiyle aziedilmiş olan bazı büyük. 

imil ve naiplerle ordu yolunu tuttu. Azerbaycan'a vardıktan son·

ra uzun müddet alıvali tahkik ve hesapları tetkik edildi. Nihayet ~ 

bu ta'hkikatın arkası alındı ve mesele bütün iddia kapılarının ka-· 

panmasİyle neticelendi.· Müdrüddin, İlhanlık bayrağının Irak'ta 

(Vasıt) kışiağına doğru harekete geçtiği ve yolda hir çok gecikme· 

lerden sonra oraya vardığı müddet zarfında İlhanla heraber hu· -

lunduğu gibi (Vasıt) kışiağına gittikten sonra da geri dönmesine-

müsaade edilmedi. Her şeyin bir vakti vardır._ Bu vakit gelme-

iik.çe boş yere çabalamanın bir faydası yoktur. Şair: 

c-Her işin muayyen olan zamanı gelip çatmadıkça sana dost 

-eb:nların dostluklarından da bir fayda göremezsin,)) demiştir. 



Sülemiş isyam 

V asıt kı~lağında (Cuki) mevkiine varildığı sırada (Sülemiş) it
~yanının başladığı haberi yayıldı. 

Sülemiş, isyan kemerini beline bağl~mı§, emirlik vazifesini eui 
: istimftl ederek serkeşlik ve inat yoluna sapmı§, saltanat davasına 
kalkışmıştı. Kırlangıçlarla birlikte uçmağa yeltenen uğursuz deve 
kuşu, yahut doğan yuvasını zaptetmek isteyen cilız serçe gibi. yük
selınek istiyor, keten teli ile aya çıkmak hayalini kuruyordu. Bu 
türlü karanlık düşüncelerle Ceyhun gibi akan devlet ırmağının önü-

-ne çamurdan duvar çekrneğe uğraştı. Tanrı, karıncanın ölümünü 
yaklaştırdığı zaman kanatlanır, derler. Sülemiş de bir takım ibe
yİnsiz ve kısa görüşlü yoldaşlarının fitneci telkinlerine, teşvikle

rine kapıldı. Bu arada A,ksaray kadısı üe kardeşi (Mümin) de onun 
tarafını tuttular. Memleketi parçalamak kasdiyle asker topladılar. 
Kuyuya taş atan deliler gibi bu işe ön ayak oldular. Bir arap şairi 

·diyor ki: 

«Ey ateşi körükleyenler; biliniz ki onun ışığı başkaları içindir! 
Ey atla:riyle odun taşıyanlar; taşıdığıniZ şeyden ancak başkaları 
faydalanacaktır .» 

Bayıncar'la Bahcur ınaiyetlerindeki askerle Süleıniş. isyanını 

bastırmaya kalkıştılar. Bu işte talihleri yardım etmedi. Fazla daya-
-namıyarak h in türlü işkenceler altında kılıçtan geçirildiler. Bu· 
iki adamın öldürülmesinden sonra Sülemiş artık galip gelmişti. Her ' 
tarafa saldırmaya başladı. Vilayetlere ibir takım yalan ve uydurma 

mektuplar gönderdi. Teklifler, salmalar, tarhetti, . fermanlar· çı· 

- kardı. Her Jmcağa yolladığı elçiler, buldukları her şeyi tasarruf-:

ları altına aldılar. Bu işle~ kış . mevsiminde başlamıştı. Vaktin 

-padişahı (Kazan Han) güzel tedhiri ve isabetli düşüncesiyle böyle 

- bir mevsimde Anadolu'da bir seferin doğuracağı çetinlikleri, asker 

ve hayvanların yiyecek tedariki cihetinden uğrayacağı sıkınııyı göz 

önüne getirdiği ve halkın •bu yüzden görecegi ziyanlan hesaba kat

~ığı için ·yasa hükmüne ,göre yapılacak hareketin ilk b ah ara bıra· 

clnlınasını uygun gördü. Ayrıca verdiği bir takım yarlığlarla Ana
-dolu alıvalinin gizliden gizliye tahkiki için casuslar gönderilmesi~ 



Sülemi~ hakkro.da dola~an haberlerin ne dereceye kadar doğnFol· 
d uğunun tesbitini istedi. . Asilerin bu temelsiz v~ ~uygunsuz har. 
ketlerine akıl ve idr ak sapihi memleket hüyillclerinden hiç .kimse 
tarafçıhk yapmadı. Ancak yukarıda sôzii geçen Aksaray kadısı ile 
kardeşi Mümiıi, -başlarına gelecek kazayı karşılairi'ı§ ve· h u selin önü
ne durmu~lardır. Etraftaki emirlerle halkın isyana davetleri içilı 
yazılan mektupların tesiri su üzerindeki nakışlar gibi ·oldu. Fa
kat hu arada vergi ve resimlerin tahsiliit işleri; asker ve elçilerin 
gidip gelmeleri sırasında çıkan karışıkiıklar yüzünden ait qst oldu. 
Sultan Alaüddin Keykubad ile vezir Şemsüddin Lagü§i ve öteki 
Anadolu emirleri çemher içinde kaldliar. Sultanın maiyeti halkı 
zamı.tnın tahirince ayakları su içinde veya zindanda· oynayan insan
lar vaziyetinde idiler. 

Asiler, {Sivas) ı muhasara ettiler. Şehir halkı, büyük küçük 
hep .birde nçetin bir mukavemet gösterdi. Muhasara ve muha:rehe 
hir ay sürdü. Eşek çamura saplanmış güvercin tuzağa düşmüştü. 
Akıl ve idrak, Sülemiş'e /bu işten geri durmasını fısıldadıkça kula
ğnia girmez olmuş, hasiret gözünü dumanlar hürümü~tü. O taraf

lard.a her ne kadar hozgunculuk çıkaramaya uğraştı ise de hir şey 
yapamadı. Aynı zamanda düştüğü çetin durum içinden sıyrıimağa 
da imkan yoktu . . 

Şimdi biraz da Mücirüddin Emirsalı ile İlhanlık katına gitmiş 
olan öteki Anadolu emirlerinin durmınüıa gelelim ; 

Bunların İster istemez (Vasıt) kı§lağında hekletilmeleri ge
rekli görülüyordu. Tehlikeli hir deniz kenarmda gemisiz kalmış 
yolcular gibi heklemekten, sabr:ır etmekten başka çareleri yoktu· 
Şair diyor ki: 

«İş başa. düşünce yiğidin iliıcı sahırdır. Sah~sız hiç kimseye 
murat kapısı açılmaz.» 

r .. 

Halbuki o perişanlık ve umutsuzluk günlerinde murat kapısı 
her taraftan kapalı idi. Emirlerin her biri hal.a birer mansıp vcı 
mevki sevdasİyle uğraşıyor, vakitlerini bu ·diişüncelerle geçiriyor; 

belki bundan sonı-a Tanrı işimizi onaracaktır diyerek olmayacak 

hayaller peşinde koşuyorlardı. Anadolu işlerinin düzelmeııine, 

memleketteki karışıklıkların yatı~t]rılmasına imkan elverdiği tak-
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dirde bunlar da hazırlanmış olan mansıplara konacalclardı~ Niha- -
yet mansıplar şöyle kararlqtırıldı: 

Emirşah; İlhan ve sulian naipliği ile eski yerinde kalacak. 

Tebriz'li Şe~efüddin Osman: Miistevfiliğe getirilecek. 

Muinüddfu Muhammed bey: Emirlikle Pervanelikte kalacak. 

Sahip Cemalüddin: Yine vezir olacaktı. 

Her birinin mertebesine göre yarlığ ve payzeler yazıldı. Bu· 
nunla herırber üzerlerine pek ağır iltizamlar yükletildi. Bu ilti· 
zamların en önemlisi Müstevfi Şerefüddin Osman'a ayrılmış olan 

kısmı idi. Bu adam Anadolu'daki mülk sahiplerinin gasp suretiy
le elde etmiş oldukları akarlan geri alacak, üç bin çift öküz ile 

idare edileceği tahmin olunan araziden ordu ve hassa ihtiyacı için 
üçyüz bin öl~ek ekin temin edilecek başkaca mevcut vergi ve re· 

simler de aynen alıkonacaktı. Fakat böyle tehlikeli· bir iltizamm 
idaresini yalnız ona itimat etmediklerinden zorla diğer mansıp sa· 

hiplerine de havale ettiler. Şerefüddin Osman, bu arada bir şehir 
veya vilayet bölgesini eline geçirmek ve oradaki mülk sahiplerin

den geri alacağı yerleri meydana çıkarmak umudu ile öteki devlet 
büyüklerine ön ·ayak olmak istemişti. Karga bir milletin. kılavuzu 
olursa işin sonu neye varacağı anlaşılır. 

Geri alınacak arazinin her çiftliğinin Anadolu parasiyle yüz di· 
nar itibar edilmesi hakkında altın damgalı beratlar yazıldı. Dev
let büyükleri memlekete gelir gelmez bu mallara el koydular. 
(Samiri) gibi her tarafa baş vurdular. Fakat üçbin çift öküzden 

bir köse le hile çıkaramadılar. Bundan :başka· elli bin kişilik bir 
siivari kuvvetinin yem ve etzak ihtiyacını mevhum geliriere ,güve

nerek üzerlerine almışlardı. Bu yüzden ellerinde avuçlarında olan 
bütiin servetlerini yok ettikleri gibi vakti geçmiş olan eski vergi• 
lerden de bir şey koparamadılar. Şairin: 

«Bir garazkarın arkasından gittiğim .ıçın yoldan saptım; İşit
rnedim ki karga bir .milletin kılavıızu·olursa ... ·» 

:;: '·i lm n<hmlann ı!a -::nev ki hırsı ile gözlerini perdeler 
kaıllamıştı. Sülemiş isyanı sıralarında ayaklar altmda kalan bir 
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meınlekette üçhiu çift öküzün nasıl blıluuahileceğini düşünmüyor• 
lardı. Malıvolmuş mal dau, ekilmemiş tohumdau ne alınahilirdi? 
Gelecek askerin erzakım ·ne suretle ve nereden temin edeeeklerdi? 

Pervane Muhammed hey bu durum kar~ısmda muhalif kaldı. 
bir daha orduya -gitmemeğe, hiç bir yarlığ hükmüne ha~ eğmemeğe . 
karar ·verdi. Nefsini kurtarmak için Ordu tarafındau yüklerilen 
hiç bir taahhüdü kabul etmemek suretiyle bu teklif çemberinin dı
~ında kalmak istedi. İşi isyan ve hiyle yoluna döktü. 

Hepsi de kötü birer borçlu olan emirler, artık işi savsamakla 
vakit kazanınağa çalışıyorlardı. V ergi mükelleflerinden her kim 
sermaye veya meufaat hakımından bir itirazda bulunursa dinliyor
lar, bu suretle vakit geçirmek fırsatını elde eden mükellefler ise 
ödeme vakti gelince «müflisin malı Tanrı'nın muhafa~ası altında· 
dır.» diyerek dirsek gösteriyorlardı .. Zaten harap köyden nasıl ha· 
raç alınabilirdi? Nihayet giriştikleri taahhütleri yerine getirmek. 
umutları kesilince memlc:ıket ileri gelenlerinin hiitüu müdafaaları

nı ellerini göğüslerine, parmaklarını gözlerine götürerek kabul et· 
rneğe mecbur kaldılar. .Artık «bugün hamir, yarın emir» diyerek 
işi savsaklamağa başladılar. Neticede ne gidenden bir haber, ne 

de kalandan bir eser vardı.· Şerefüddhi Osman nihayet yakaland:iği 
çemberden kendini kurtardı. Fakat i~lediği kötülüklerin maneVi '' 
yükünden başka bir şey götüremedi. İnsanları azdırıp da sonunda 
yan çizen Şeytan gibi i~in içinden sıyrılıp çıktı. 

Devlet büyükleri, öıice gönüllerinde ya~attıkları dünya mura· 
dına ermi~; İlhanın iltÜat ve teveccühlerine uği-anıışlardı. Fakat 
her iki tarafın rızasiyle üzerlerine aldıkları iltizamların. kalburla 
su taşımak kahilinden boş bir ~ey olduğunu anlayınca haşlarıua ge· 
lecek akıbeti gözlernek üzere umut gözlerini açmış, askerin y;etişİne· 
sini, Taurı'uın göndere~eği zafer müjdesini bekliyorlardı. 

Süleıniş üzerine hareket 

Artık kı~ ·bitmiş, soğuk kırılmı~; 'cihan bir bahar neş'esiyle 

tekrar tazelenmiş; güneş kartalının yuvası (balık} burcundan (kn• 
zu) · h1Jrcuna geçmişti. İlk baharın bu yeşil gün] erinde İlhanlık ka· . 
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tından verilen ferman gereğince büyük ordu harekete geçti. ıYüce 

kumandan (Çoban) noyın ile tümen kumandanlarından (Sutay), 
(Molay) · ve hinbaşılardan (Başkırd) ve dah,a önce ileri gelen man
np sahipleri ordu ile birlikte idi. 

Asileri yola getirmek üzere kutlu talihleriyle Anadolu'ya yö
neldiler. Issız yahanları, engin ovaları arkada bırakarak hadisele
rin karşılarına çıkardığı bir. çok tereddüt içinde yürürken geçtik
leri yerlerde sık sık Anad'olu ahvalini soruştnruyor; geride kalan
ların kaygusunu çekiyor, gönülleri umutsuz bir halde konup göçe
rek ilerliyorlardı. 

698 = 1299 yılı Şaban ayında {Erzincan) ovasına geldikleri za· 
man Sülemiş askeriyle büyük ordunun karşısına çıktı. Moğul or
dusunun öncü kuvvetlerinin başında {Çoban) bulunuyordu. (Molay) 
ve (Sutay) ın yetişmesinden öııce {Sülemiş) kuvvetleriyle harbe tu
tuşmak zoı:unda kaldı. G:ündüz sona ermiş, geee bastırmıştı. Yıl
dızlar, semada bütün gece casuslar gibi gözlerini açmış, orduya bek
çilik ediy.:,rlard;. Seyyareler padişahının atı doğu ufuklarından 
cihanı kaplayan yeşil alana ayak basarken fırsat gözetleyen öncü 
kuvvetler intikam kılıçlarını ·kınlarından sıyırdıla~. Asilerin he
nüz uykuda ·bulunan askerleri üzerine öyle bir. saldırış saldırdılar 
ki, düşman keUeleri, sabah rüzgarİyle dökülıiıeğe başlayan yıldıZ-. 
lar gibi yerlere saçıldı. ilk atılışta asilerin bütün mukavemetlerini 

kırdılar. Öfke ateşleriyle o fitne kütüklerinin temellerinden du
manlar çıkardılar. isyan bayrağı_ devrildi. Asi elebaşılarının baş· 
ları bedenlerinden ayrıldı. Cesetlerden fırlayan canlar, yuvaları-

nı yitir~iş kuşları andırıyordu. Bu büyük zafer (Musa) nın sihir
hazları alt etmesi gibi asilerin fitne ve fesat oyunlarını alt Üst et- . 

mişti. Mağlfıp (Sülemiş) in umut ağacı, bu fırtına karşısın~a yap- -
_raksız ve ıneyvasız kaldı. Canını tam ecel çengeline kapııracağı sı-

rada h~~p meydanından sıyrılmağa muvaffak olarak (Şam) tara· 
fına savuştu. Ona ayak uydurmuş olan (Tay Buğa) nın kardeşi (Ak
hal) yakayı ele ve~di. Anadolu hakimi olan Hatay'lı (Taştimur) 
esir edildi. İlhan'ın şevket ve kudreti, büyük noyın (Çoban) . ın 
güzel tedbirleri ve yiğitliği sayesinde Ana:dolu, uğursuz asilerin 

. elinden kurtuldu. Fitnecilerin ayakları felaket çamuruna saplan"' 
dı. Me'mleket Mısır gihi Firavn'lardan temizlendi. Adcm hahamızı 



~naha sokan yılan ve şeytandan lizak kalmış hir cennet hah~ 
:.iiıe döndü. · 1 

Fitne hareketleri yatışmış, işler yoluna girnuştı. BoZ'gtma uğ
:rayan hainlerin lıütün malları, ağırlıkları, silah ve hayvanlan 
-muzaffer orduya kısmet oldu. lJüyükten, küçükten, amirden, m& 
,murdan hiç kimse hu ganimetierden mahrum hırakılmadı. Belki 
lırtlar, kuşlar hile hu kanlı savaş alanında uzun müddet safalı hir 
Dayram yaptılar. Tanrı'nın «ganimet olarak elde ettiğiniz düşmaıt 
nıallarını helalca yeyiniz; eğer iman edenlerden iseniz Allah'tan 
.l.:orkunuz! » yolundaki buyruğu yerine geldi~ 

İsyandan sonra 

Durum düzenine .. girdikten sonra hakinılerlıe mansıp sahipleri 
·tekrar bölgelerine ayrıldılar. Sutay, yanındaki askerle Anadolu'· 
crlun muhafazas~ içiıi geri kaldı. Çoban hey {Halep) sınırlannın 
'korunması için o tarafa yollandı. Mücirüddin Emir~ah, (Kayseri· 
-ye) bölgesinde Sut~y ile heraber hlmıştı· Mans~p sahiplerinin 
haşhuğu, menıleket büyüklerinin en ileri geleni olması yönünden 
-ordu gerçeklerinin yerine getirilmesi i~i de ona bırakıldı. 

Pervane Muinüddin Muhammed bey 

İsyan blögesi olan Uç taraflarından (Kastamonu) ya geçti. . 
(Çankırı)' ya ~ardığı sıralarda o taraflardaki bütün mülk ve ser

·vet sahiplerinin mallarını yağnıaladı. Bir çok memleket eşrafı hu 
·halden sıkıilarak yurtlarını yuvalarını terkettiler. Pervıme bundan 
sonra Anadolu büyüklerinin en değerlilerinden olup o bölgelerde ' 
.cömertliği, merhameti ve.halka karşı yaptığı kerem ve ihsanlariyle 
ün salmış;_ her ilim ve fende yüksek mertehelere ermiş bulunan sa

-yılı zenginlerden (Nusratüddin Çelebi~ ye musaHat oldu. 700 haş ' 
.at, 10,000 ·koyun ve başkaca ekin ve mahsulleriyle 100;000 altına 
-varan servetini zaptetti. Bu muharek zat hiç suçu ve günahı olma• . 
-.dığı halde köşeden köşeye ,gizlennıek suretiyle . kendi yurd11:udan 
ayrılarak (Aksaray) da {Sutay) ın yanına sığındı. Mücir!iddin 
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Emirşah'ın tavsiyesiyle küçük hir yardım olmak üzere Aksaray hi
kimliğine tayin··edildiyse _de kaybettiği büyük servetin acısına da
yanamıyarak Tanrı'nın. rahmetine kavuştu. 

Pervane gaspetmiş olduğu. h u mallada kuvvet ve şevketini ar
tırdı. Kalabalık. hir cemiyeıle geri dönerek (Konya) ya geldi. Ora· 
da h ir çok isyan belirtileri . gösterdi. Şehrin ileri gelenlerini ağır 
teklifler altmda ezmeğe 'başladı. Zengin ve eşraf takımları onun. 
yağmacılığından, zulümlerinden artık hıkmı~, usanmı~lardı. 

Bu zulümler cümlesinden olarak, eski müstevfilerin en sayı-. 
Warmdan (Asilüddin) i hap~ ile mal ve mülkünü zaptetmek iÇin. 
hin helaya uğrattı. Bütün ömrünce hiriktirnıi~ olduğu varını yo~-

ğunu dayak ve tehdit ile elinden aldı. Zavallı adam yediği dayak. 

yaralariyle hir ay ' sonra hastalıktan öldü. Sonra, Konya valisi 
(Kamil oğlu Mahmud) a çattı. Altından kalkaınıyacağı ağır tek· 

lif~er yükledi. . Takatı kesilen hu zavallının da kemali zevale yüz 
tuttu. Pervanenin havalelerinden, tacizlerinden hiç hir akçası kal-

madı. Iztıraplar içinde öldü. V ali Mahmud'un ölümü dolayısiyle
Rıza Baba ~öyle demiştir: 

«Senin yüzünden cihanda bir kimsenin kılına zarar gelmedi~ 
Gittiğİn gün. ha~lar üzerinde yolcu edildin.» 

Oevlet büyüklerinden tuğracı (Muzafferüddin) yiğitliği ve hil·
gisiyle tanmını~t;ı. Her ne kadar su gibi dilima dalgalı göı:ünür, 

gurur havasiyle çetin işlere haıı vurur hir adamL Fakat bütün bu. 

istihdat ve kahiliyetleriyle heraber ona h aş eğmek·_ isteıtıeyince ka

çacak bir yol bulamadı. Konya şifa yurduna sığmdı. Nihayet, o

salimin satVet ateşi karııısmda tatlı canını fırtmaya kaptırdı. Per· 
vane Muhammed hey, Konya'da hu şekilde haksız tasarruflar ve 

sulümlerle i~leri herhat ettikten sonra (Kastamonu) ya yöneldi. Uç-~ 
taraflarmdan geçerken yolda Türkler, üzerine atıldılar. Aralarm-

da yaptıkları hir çarpıııma ve vuruııma sonunda Türklere galip
geldi. Onları da yağmaladı ...... Daha sonra (S~ferihisar) a vardL O' 

bölge, Mücirüddin Emirşah'ın iltizammda hulunuyordu. Geçıııif;. 

ve gelecek vergilerini tasarrufuna aldı. Mücirüddin'in artık o çev
relerden bir şey istemesine imkan kalmamı~tı. 



/ 

Pervane, elde ettiği büyük vurgunlar sayesinde etrafma.hir çok 
.cadamlar topladı. Bütüıı Kastamonu ve komşu· vi.Iiyetlerdeki asker 
''ia~~ğlarmı elde etti. Kuvvet ve şevketi artınca b~ını büsbütün 
itaat- halkasından Çıkard_ı. Üzerine alınış olduğu iltizamlara dirsek 
og&terdi. Taahh~ ettiği ekinleri kendişinden istedikleri zaman 
.alay yolu ile; eşeğe hak ki bir öküze razı olmuyıor, cev4bı.ıll verdi. 
Yapılan her teklife karlj!ı; Uç vilayetlerini askersiz ~Ide tuhn.ak: im· 
lr.:insızdır. Moğulların havalesİni düşüııecek zaman değildir, diyor
••· Müellifin bu münasebetle yazdığı bir ruhaide şu sözler vardır: 

«Hükümd~rlık töresini bilmez, memleket mahsulünü emir ve 
'ferman tanımadan mahveder. All.ah kahret.sin. Zulmü büyük 
'fİddet peyda etti. Hadiselerin yürüyüşü tufanın kopacağı saatı yak· 
1ıtştıl'ıyor. » 

Devlet ve meıııleket büyükleri, pervanenin isyanını olduğu gi
bi hııan'a ulaştırdılar. Yola getirilmesi için ·gönderilecek askerin 
-o Tilayetleri yine haralıeye çevi;eceği anlaşıldığı için . onun bölge
«ne ait maldan ve taahhütlerden vaz geçtiler. Onu, iyilik yolu ile, 

güzel vaitlerle tuzağa düşürmeğe çabaladılar. Fakat bu teşebbüs· 
lere kat'iyyen iltifat etmedi. Nihayet bu isyan ve karışıklıklar sı
"l'asmda Tanrı'nın yardımı yetişti. Hiç bir ordu ve asker çekmeğe, 

tedbir alınağa meydan kalmadan öldürücü bir has~alığa tutuldu . 
.O hastalık arasında hayat sahifesine ölüm rakamı yazıldı. Ötekin· 
·den berikinden zorla, zulüm ile topladığı dünyalıkları eeclin kahir 

-ve satveti önünde başkalarına bırakarak geçip gitti. Yaptığı kötü- ' 
'ıülderin günahlarından başka bir şey götüremedi· 

Rüknüddin Pervane 

(Aksaray) ve (Eyüphisar) tarafları pervane (Rüknüddin) de 
'idi. O da bütün gayretini yağınacılığa, vurgunculuğa sarfetti. Yap· 

-ıığı haksız müsaderelere karşı ufacık bi~ itiraz sesi yükselse derhal 

:mlüm ile susturur, vilayetlerin birinde her hangi bir katip kağıt 
üerinde bir kalem oynatsa hiç bir suçu yokken malını zapteder, 

lter hangi bir müslüman gözüne batsa suçsuz yere zavallının eanını 
B cinayete kurhan eder, temelinden duman çıkanrdı. Tand 



emaneti 'olan halkın sırtına o kadar ağır ,teklifler yükletti ki, hD" 
-- hakaretleri belki ateı;ı pamuğa, fırtına otlara karşı reva görmezciL 
Zengin, fakir bütün halk onun zulüm çengelinden yakayı kurtar· 

riiıak için ellerinde avuçlarında olan her şeylerini verdiler, .• ev ve
harklarını tam ta:kır bırakarak yalnız canlarını k..ll-ta:rahildiler, 

Müellif diyor ki; o günlerde kendisine gönderıi:ıi~ olduğum 

uznn bir kasideden ı;ıu parçaları buraya geçiriyorum: 

cEğer hadiseler doğruan feleğin pergarı senin muradma döner · 
ye mihver gibi ayağını bastığın yerde sehat göstermek istersen sa-· 

- kın iyilik dairesinden dışarı· çıkınarnağa gayret et; dünya tahtının 
altında, felek sarayının içinde kötülükten daha riğursuz hiç hir 
manzara yoktur. Akhaha kuşları kimseyi incitmedikleri için ömür-· 
leri çok uznn olduğu halde halkı ısıran sinekierin hayatları pek kı-· 
eadır. O diri gönüllü ve temiz görüşlü ergin şair, ne güzel söyle
miştir: 

cDünya emeliriyle sarhoş olanlar, bir gün şuurlarııla · kavus• 
turlarsa gül renkli şaraptan bir an için hoş kalan kadehlerini bir· 
kuyu gibi -çirkin bulurlar.» ' 

Pervane Rüknüddin'in bozuk fikirleri nihayet ·eteğine dolaştı~. 

Haksız haraçlar v~ havaleler yüzünden elçiler tarafından sorguya,· 
çekildi. Cevap hulaı:ı;ıayınca şaşkın ve aciz bir durumda kaldı. 

Bütün ömrünce elde ettiği varlıklarını, paradan, maldan, emlak ve
akardan nesi varsa hepsini hava ve heves rüzgiirına kaptırdı. Ken-

disi de hadiselerin gürültüleri arasında sersenılı:ıdi· Dini sağlam 
olmayanın hayatı da düzgün gitmez, derler. Pervane de bu yüzden 

4ıanıpı ve malını yağınaya verdi. Sefii·ve perişan bir durum içinde 
dünyadan göçtü. 

Şerefüddiiı Osman 
·. 

Kendisine ayrılmış olan (Niğde) ve çevresi iltizanılarım idare 
etmek Üzere yanındaki adamlariyle o tarafa yollanmıştı. Gittiği: 

yerlerde zulüm elini uzattı. Teklif kalemini yürüttü. V aktiyle
(Buhtunnasır) ın Şam'lılara yapmadığı hakaretleri, Oğuz Türkle
rinin (Horasan) halkına reva görmediği tazyiki o memleketler sal:"'· 
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. kına tatbik ediyordu. O çevrelerde yapılan kötülüklerin, halka . 
reva görülen z~hmet ve me§akkatlerin tasviri ne kaleme gelir, rut 
·de söze sığar. Eğer bu zul~lerin hikayesini dağa anlatsalar yaıılb 
verrneğe ·u tanır~~ 

1\fiistevfi Şetefüddin hakkında söylenilen bir şiirde şu sözler 
-vardır: 

«Ü rüzgar yürüyü§lü hırsiz ki, koşan atların tırnaklarmda'n 

nallarinı söker, çetin günlerde, kıtlık senelerde (Mısır) ın ektn 
amharl~rından (Kenan) diyarına buğday a§ırır. ·Çift öküzü toplA
mak behanesiyle e.-Şekliğinden ekim zamanında köylünün evini yı
kar, ölülerin kefenini so yar, cenaze tabutlarının yakasına yapışır.• 

Sahip Cemalüddin 

Bu kargaşalıklar sırasınua, bu, kör develerin yürüdüğü gü.., 
lerde işleri. düzenine koymak, iltizam bölgelerini tertip etmek mak-
iladiyle tam bir s~ne Irak'ta kalmıştı. Sülemiş isyanı sona erdiği 
699 - 1300 senesi vergilerini avlamak istiyordu. Rüknüddin Pell
vanenin bölgesine ortak idi. Meşakkat ve zahmet yükünü e~un 
;aırtına vurdu .. Menfaat yemişlerini kendisi topladı. Mü~llif .bu 
adam hakkında yazdığı bir hicviyede diyor ki: 

«Günahkar bir el ona vezirlik getirdiği gün o cinayetleriy~ 
bütün halkın günahlarını suya düşürdü. Gelir gelmez nisan, ayında 
fit~e ocağım yakmak için kanun çıkardı. Kutup yıldızlarının seyya

relerden döşediği seccade onun tesbihinin fırıldakları gibi aşağıya 

düştü. Ahınaklığının fnlahğından iki üç gün kadar h~ş kaldırdİ 
ise de ansızın azil fırtınasına çarparak korkusundan yuvarlanıp 
gitti.» 

1\!lüciruddin· Emirşah 

Maliye işlerinde müşaviri olan (Şerefüddiiı Abdurrahman) ibt 
birlikte eskidenberi uhdcsinde bulunan bölgeye gitmişti. Önce 
{Kayseriye) ile çevrelerini dola~arak o tarafın tahsilihını işten a~ 



layan adamlara havale etti. Sonra (Sutay) ile heraber (Niğde) ye 
gitti. ·Bir kaç yıldanberi Niğde kalelerinden (Anduğu) kalesiu.e;ai-
ğlııml§ olan (K.onkurtürk) o taraflarda Iitneler çıkarmakta iai •. 
Naibin oraya gitmesi dolayısiyle yakayı ele verdi. Müciriiddö~ 

· Konkur'u bir müddet hapsetti ise de kendisine bir zarar gelıneaiDe 
. ve kanının dökülmesine müsaade etnıedi. Nihayet Moğul beyle-
rine karşı yaptığı hizmetler sayesinde hayatını kurtardı. . 

Sabikuddin'in isyanı 

(Liilve) kalesi Kütvalı (Sahıkuddin) isyan hayrağım kaldır
mı§ti. Mücirüddin kendi naiplerinden itibarlı bir adaıı:da küçiik1 
oğlunu, kaleye gönderdi. . Bunlar hisarda rehine kalacak ve Sabı
kuddin de Mücirüddin Emirşah'ın yanına gidecekti. Sahıkuddia

hu davet üzerine naihin yanına gelerek itaat .etti. İtihar ve iltifat 
gördü. Kaleye döndükten sonra Müc,irüddin'in adamiyle oğlnnD· 
ağır armağanlada yolcu etti. 

Seferibisar kalesinin fethi 

{Seferihisar), (Eyüphisar) ile (Niğde) arasında büyük bir kale· 
idi. Bir çok asi Türk kuvvetleri oraya sığınmıştı. Mücirllddin bu 

kale üzerine yürüdü. İki yıldanberi yağma ve çapullarla vilayet 

halkını perişan bir hale koyan bu aşkıyayı da yo1a getirmek isti
yordu. Asiler, naip ile (Sutay) için atlar gönderdiler. Fakat Müci-

rüddin, aldanmadı. Vilayet halkının hayat ve enıniyetini korumak 
ci~etini düşündüğü için Tanrı da kendisine yardım etti. Bu kale:.. 

yi zapt ile aşkıyadan temizlediler· Hisarı harap bir hale getirdik-
ten sonra Aksaray'a geçtiler. 

Bnğdiıı oğlu Bedrüddin ve kardeşinin öldiiriilmesi 
1 

Bnğdin .ağlu (Hacı) iiçyüz kadar. a§kıya ile (IHlize) köyüne 
earp kayalara- oyulmuş mağaralapna · çekilerek iki yıldanberi u, 

~ 
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<\Niğde) sınırlarından (Sıvas ırnıaği) kıyılarına kadaruHyan bölge
-lere baskııılar yapıy'Ordu. Köylerde kimsenin enıniyeti kıdmami§tı. . 
Hiç bir davar sürüsü otlaklarda bekçisiz dolaşamıyor, uzun zaman
·danberi halk sıkıntı ü;inde yaşıyor, sık sık tecavüzden yakılaını Jmr.. 
taramıyordu. 

Müciriiddin, Aksaray imam ve §eyhlenyle meşveret etti. . Bu 
omeşvereı gereğince istilıareye yattı. «İstiha:reye yatan mahrum 
kalm<ız, İstişare eden pi§man olmaz» derler .. Aşkıyanın, asker kuv• 
'Tetiyle sarp nı:ağaralardan çikarılması haylice çetin bir işti. Ordu
;nun o tarafa gönderilmesi belki o taraflarda karışık)ık çıkmasına 
-:Sebep olacaktı. Müciriiddin imam ve .şeyhlere dedi ki: 

.Btm, bu aşkıyaya, hükfunete itaat gösterdikleri ve teslim old~ 
ları takdirde kendilerini cezalandırmayacağıma yemin ·ile söz ve
-rir ve ·sonra - bu fitneyi yatıştırmak için • sözümü ve yemini bozar

. sam günaha g\rer miyim? 

c~,maat hep bir ağızdan cevap verdiler ve yazdıkları bir hü& 
-ceetle temin ettiler ki, eğer o yüzden size bir günah gelirse bizim 
'hoynumuza olsun. 

Bu meşveretten sonra bir elÇi derneği bir kaç dda a~kıya ele
başılarının yanına gidip geldi. Onlara and vermek ve (Salime) kö· 
yü tiına:darı vadedilrnek suretiyle kandırıldılar. Bu yalancı söz
leşme üzerine huzura gelen (Hacı) ile kardeşini ve adamlarını he

men öldürdüler. Müslüman kanı dökerek hiriktirmi(l oldukları hü· 
1:ün mal ve servetlerini ele geçirmekle heraber vilayet halkını da 

hllliların zulümlerinden kurtarmış oldular· Bu tedbir dolayısiyle 
(1\fücirüddin) hem dünya menfaatlerine hem de alıiret sevalıma 

kavuştu. Kazaridığı zafer üzer.ine menıleket hfiyiilJc.ri kendisine 
yazd1klan hir mektupta; «Padişahlar, bir maslah:ıt uğrunda yüz 

kan dökerler» diyorlardı. Müel1if de bunun altına şu sözleri ek
ledim. «Ey padişah; ;;!'n yiiz masiahat uğrunda anuak lıir kan dök· 

tiin.» MüeJlif. Aksaraylı, hu ıui1nasehetle yine şu Fl) a&i mülahaza• 
Jan ilave ediyoı-: Malumdur ki menıleket baknmız kaldıkça mülk 

c:oayılamaz. .Yurdun onarılınası da ahalinin varlığıua bağlıdır. Hal-
. km. v;:,.:rhğı h, adaletsiz kort· ,;1Dl;1Z. Bir hükılınx:t adamı eğer .zu• 
Y~m yolu i] p nı aI birikth:mı. k hevesine kapılır Ve bu yolda tama 
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,. 
lıes.leree dünyada zillet ve m,ahrumiyetten, ahirette iflastim baP,lıı:! 

bir meyva toplayamaz. 

Öteki devlet nlUlan, Mücirjiddin Emir§ah'm buyruğu altında. 
bulunan vilayetl~rde din ve dünya işlerinin düzenine ginnİ§ oldu
twJ.u ve İlhanlık makamından (Sutay) ile ken~is~ne verilmi§ olan . 
yarJıt ve fermacl.ar hükümlerinin tamamİyle yerlerine getirilmek-

.· te bulunduğunu görünce kıskandılar. Her taraftan dil uzatmağa, fır
aat düştükçe ta~ atmağa çalıştılar. Mücirüddin bunlara karşı es
kisi gibi müdara yolunu tuttu ve kendi İ§İne devam etti. Şair di-
yor ki: . 

«Tay, annesine sormuş. Biz su içi·yoruz, başkaları niçin ·ıslık. 
çalıyorlar? Kısrak cevap vermiş: Suyunu içmeğe bak, beyhude yo
rulma; onlar ancak kendi kendilerini üzerler.» 

Mücirüddin Emirşah'ın Samsun seferi 

Aksaray'dan dönen "Mücirüddin Samsun'a yollandı. Samsuıı 

kıyılarını (Bafra) _ viiiiyetiyle birlikte Muinüddin Süleyman perva:... · 
rienin torunu (Mühezzihüddin Mes'ud bey) zaptetmiş, şehir ve vi- . 
layet çevresini yağmalamış, oradald darphanenin bütün mevcu· 
dunn talan etmişti. O vilayeti de Mühezzihüddin'in elinden kur
tardı. O yıl içinde Sam~un mutasarrıfı Anadolu'nun sayılı büyük
lerinden Sıvas'lı (Rüknüddin Rahat) idi. Mühezzihüddin Mes'ud 

bey :kuvvetlerinin haskınlarma dayanamıyarak nihayet aciz kili
mini suya atmış ve bir gemiye binerek sahilden deniz yolu ile (Ca

nik) vilayetine kaçmıştı. Mücirüddin Emirşah, Rükniiddin'i tek· 
rar Samsun'daki vazifesinin başına gönderdi. _Mes'iid beyin uzak
laştırılmasİ için başka çare bulamayınca Rüknüddin ile aralarında 
dünürlük yapmak suretiyle bir anlaşma yol~ buldu. 

O günlerde bin k~~i kadar zırhlı bir (Firenk) süvarısı, gemi
lerle (Sinop) kıyilarına gelmi~ti. Şehirde alış veriıı hahane~iyle
bunlardan bir kol gemilerden dışarı çıkmı§ erzak almakla meşgul 
bulunuyorlardı. Sinop ahalisi, bunların yaptıkları alı§. veri~e aldıto
narak gafil bulundukları bir sırada süvari~er ansızın ~ehre haskın 
yaptilar. Mes':iid heyi yakalıyarak gemilerine götürdüler. Öldü.r-

, ' 
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ınek istediler. Eceii··henüz gelme~iğinden ~eticede .d~kuz yüz .hm 
dirhem mukabiliiıde'~nu tekrar ~attılar. Bu suretle canını kurtU.. 
dı. Bu felaket Üzerine Müci:riiddin Em.irşah'ın. ·kızını alarak ona 
damad olmak istedi. Bu hısımlık temeli kuvvetlendi. İmamlar, 
şeyhler bir-kaç qefa gidip geldiler. Armağanlar taşıd~lar. İşler yo
luna girdikten sonra da şehir ve vilayet muhasebelei'iyle Samsun 
darphanesine sikke malzemesi tedari\: et~ek için uğraştılar. 

(Şerdüddin Abdurrahman) maliye İ§lerinde bilgili bir mii&
tevfi idi. Bütün bölgelerin maliyesi üzerinde teftiş hakkı varıh. 

Fakat İlhan'ın buyruğu gereğince Mücirüddin Emirşah'ın yanından 

aynlmwor, h u arada diğer bölgelerin muamelelerini de kaydedi
yor, hesaplarm tetkikatında pek ileri varıyordu. 698 = 1298 yılı 
da hu işlerle sona erdi; 

699 = 1299 yılı girerken (Horasan) vezir ve vezir oğullarmdan 
(Hoca Vecih) diye anılan (Nizamüddin Yahya) vilayet maliye ve 

ver.gi işlerinin tathikatınL düzenine koymak ve bu hususta gerekli 
kanunları yapmak va;;ifesiyle ve İlhan yarlığı ile Anadolu'ya. geldi. 

Elindeki yarlığ hükmüne göre h u adam kendi masrafları· karşılığı 
olarak çiftçilerle tehaa ellerinde bulunan her çiftlik arazi .için geçer 

akça ile bi-rer' gümüş dinar 'alacak ve başkaca bir şey istemiyecekti. 
M~mleket ve~irlerinin zenginlerinden (Reşidüddiıi) ile (Sadüddin) 
de Horasan'lı Nizamüddin Yahya'nın Diva_n vezirliğine getirildiler. 

/ Bunlar heher çiftlik ha§ına alınacak birer dinar verginin ehemmi· 
yetsiz ve tahsili kolay hir teklif olduğunu sanmış ve bu esas Üze

rine yarhğ almışlardı.' Bu önemli i~leri ha~armak Üzere (Irak) dan 
yola çıktılar. Yanları~ da Horasa1I'lı, Nişahur'lu katiplerden, Aze:r· 

haycan'lı haciplerden, Kohistan'lı tahsildarlardan, Save'li, Kirman· 
lı amillerden, Mazandıran'h, Isfahan'lı asker başhuğlarından kala
halık hir alay vardı. 

Vezir Nizamüddiıı Yahya her ne kadar soyu sopu temiz ve cÖ· 
mert bir adamsa da çok müsrif ve hoyrat tabiatlı idi. Keskin bir ka· 
lenıi vardı. Fakat daha ziyade kan dökrneğe yara{!~yordu. Sonsuz 

liitni ve ihsanlarına karşı ölçüsüz zulümleri vardı. V akar lı ve sa

kin zamanlarında (Elvend) dağları gibi ağır başlı, ne§'eli demler:iJI.. 
de rüzgardan daha hafif görünürdü.' Hükümlerinde §iddetli, fakat 
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fikirlerinde ÇO<k defa isabetsizdi. Hulasa hayrı §er ile karışık zararı 
faydasına üstündü. Yanındaki adamları da kendi huyunda insan
lardı. Zaten «Kurt ulusundan gördüğünü işler» derler. 

Bu kafile hükumet merkezine gelince alçak mayalı arniller fe· 
satçılığa ba§ladılar. Birer acılı çıban ve göz ağrısİyle karışık bir 
nezle salgını gibi onu haksız tasarruflara teşvik ettiler. Bu adam· 
lar kendilerini mücevher gibi gösteridlerse de hepsi de ateş tabiatlı 
birer köz gibi müslümanların temellerinden duman çıkardılar. 

Menıleketteki iş adamlarından Nizamüddin Yahya'ya hizmet edip 
de hayır gören hatta ziyana uğramıyan hiç kimse yoktu. Onların 
nimetleri, tıpkı susamış insanları aldatan çöl seraplan gibi yalan
Cl bir gösterişten ibaretti. 

İlk önce {Erzincan) a vardıklarında İlhan katına kulluk vazife· 
sini arzetmek üzere (Diyarbakır) ve {Rabia) yolu ile seyahat et· 
mekte olan (Feramerz oğlu Alaüddin Keykubad) a rastlamı~lardı. 
Zavallı sultan, tuzaktan fırlamış bir kwı gibi (Sülemiş) isyanından 

canını kurtarmı~tı. Erzincan çevrelerinde her iki taraf karşılaşın· 
ca hiyle oklarını sultanla maiyetindeki adanılara çevirdiler. İlhana 
sunulmak üzere götürülnıekte olan armağanları zorla ellerinden al
dılar. Erzincan şehrine varınca vergi mükelleflerinin borçlarını 

meydana çıkarmak 'bahanesiyle talıkikata giriştiler. İsrail oğulla· 
rına yapılan zulümlerden daha şiddetli davranan bu adamlar, (Az· 
rail) gibi her tarafa saldırdılar. Önce verilmiş olan karar gereğince 
her çiftlik araziden alınması lazımgelen bir dinara mukahil on 

dinara bile razı ohnadılar. Anadolu hakinılerinin tasarrufu altın· 
da bulunmayan ve vergisi ancak i~i üç hin dinar tutan yerlerden 
hassa masrafı için elli bin dinara yakın bir para toplattırdı. 

Sıvas'a geldiklerinde karışık gümüş akça ile alı~ veriş etmek ha· 
hanesiyle (Kızıl) adında hir sarrafa 15,000 dinar ceza yüklettiler. 

Amasya'ya geldikleri zaman (Tacüddin Pervane) oğullarının 

hiç bir vergi ilişikieri olmadığı halde dayak atmak, asıp kesınek ve 
işkenceler~e 8,000 dniar aldılar. Tokat'da (maktul kadı Sadriid· 
din) in kadınları, gözden sürmeyi kapan bu zalimler tarafından so· 
)'Uldu. 

Yaptıkları hin bir kötülükle beraber, zamanenin (Bestam'Iı 
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Bayezid) i veya (Bağdad'lı Cüneyd) i derecesinde olan bir çok eren· 
lere bile angariye yüklettiler. Kadı Sadrüddin'in iki yüz cilt ndis 
kitaplarını yağmaladılar· Mal ve terekesinden haksız yere yirmi 
bin dinar aldılar. Yine aynı suretle memleket emirlerinden, mu· 
tasarrıflarından, hatta Mücirüddin Enıirşah, Rükniiddin pervane 
ve kardeşi de dahil olmak Üzere daha bir çok kimselere karşı şid
det kullanarak yüz bin dinar para kopardılar. 

Nizamüddin, (Mninüddin Süleyman) pervanenin oğlu (Rük· 
nüddin) i mağlup ettikten sonra onun hemşiresine yani Muiniiddin 

Süleyn;ıan'ın kızına çattı. Rüknüddin'in gfiya genç kız kardeşini 
kendisine nikahlamış olduğunu behane ederek sık sık kızl(ağızın 

konağına saldırdı. O zamana kadar penceresinden içeriye güneş 
bile girmemiş olan zavallı kız kendisinin ve şerefli ailesinin namn· 

sunu kurtarmak zarilreti karşısında bu uydurma nikahtan sıyrılmak 
için 70,000 dirhem hoşanma lazminatı ödedi. Nizamüddin'in yap· 

tığı haksızlıkları olduğu gibi anlatmak şu muhtasar kitabın hac· 
mine sığinayacak kadar uzun sürer. Bu sebeple kısaca hikaye et-

tik. Hulasa her şehire ait verginin tevzi ve tahsilini bir miiteah· 

hide verdi. (Ebu Leheb) e rahmet okutan bu adamlarm her bi· 
rini bir vilayete gönderdi. . Vilayetler maliyesini tasarruflarına alaıı 

bu müteahhitler bir dinar yerine on hatta yüz dinar . topladılaır" 
(Elemut) millhitlerine benzeyen hain müteahhitler ımlüm kılıçla· 
rını öyle çaldılar, halka öyle tehammül edilmez ağır teklifler yük· 

lettiler ve işkenceler yaptılar ki anlatılınakla bitmez. Değersiz 

bir çok adamlar, amil, muhasip, tahsildar gibi unvarlarla her ta

rafa saldırdılar. Her biri kesesini rüşvetlerle doldurdu. Her rast~ 
gelen memleketin bir tarafını yakıp yıktı. Su, her ne kadar eşya-

'ya hayat verirse de ifratı felaket getirir, derler. Bunlar da su gi· 
hi her tarafa haskm yaptılar,· servi gibi haş1anın itidalden ayır

dılar. 

Vilayetlerden dönen tahsildarların getiı-miş oldukları defterler, 
verdikleri hesaplar yüzlerinden daha kara çıktı. Halkı hu kadar 

ezdikten sonra .göste;rdikleri hesap defterleri içinden çıkılmaz bir 

halde idi. Atılmış pamuğa benziyordu. Bunların işlerinden ilk 
tecrühede bir fayda çıkmadığı, ipsiz, sapınz hesaplarından bir şey 
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anlaşılınadığı· gö~iilünce lnı sefer daha sert ve §İddetli da'V'randılaı-. 
Bir takım insafsız amiller~ mnhassillar, çavuşlar, naipler tayini ile ; 
tekrar bütün vilayetlere musaHat ~ttiler. Bn adamlar, güya önce 
yazılmış tı!-an herhat defterleri mahallerinde mükelleflerle müza~. 
kere etmek suretiyle düzeltecek ve bu bahane ile de vergileri artı
racaklardı; Bu yüzden ikinci bir işkence daha başladı. Halk iki 
defa vergi vermekle mükellef tutuldu. Ardı arkası kesilmeyen 
teklifl~rle ezilmekte olan hı,ızı iş adamları bu hale mecburi bir şe
kilde katlanıyorlardı. Kışın en şiddetli günlerinde uzak yerlerden 
gelmiş olan heyetierin dertlerini, bazı fesatçıların teşvikine kapıla· 
.rak dinlemedikleri gibi getirmiş oldukları ·değerli hediye ve arına~ 

ğaıılari da ellerinden aldıktan sonra yersiz behanelerle memleket
lerine dönmelerine müsaade etmediler. Bu adamlar böyle bir' 

mevsimde yersiz,· yurtsuz kaldılar. Vahşi hayvanlar gibi mağara
larda, toprak çukurlarında .,barınmağa, mecbur -oldular. Her vilayet 

naibi bir hacibin himayesinde günlerce to"pr
1

ak altİnda yatıp kalk
tı .. Çektikleri zahmet ve meşakkatler son .d.erecesine varmış, yapı
Ian ağır tekliflerden, ardı arkası kesilm~yen angariyelerden feryat 

etmeğe başlamışlardı-. Bela:qm şiddetini artırmasını hir kurtuluş 
müjdesi sayarak sabır ediyorlardı. Nihayet uzun müzakere ve mü- . 
nakaşalarla, sorgu ve cevaplada geçen bu gürültülü günlerde elle

rinde, avuçlarında olanı tükettiler. M'emleketleriı:ie dönmelerine 
izin. verildiği zaman h ağlarından çözülmüş devler ve kafeslerinden 
sıçramış kuıılar gibi kışlakta şaşkın lıir halde kaldılar. Doğan pen

çesinden kurtulmuş kırlangıçlara, tavşancıl gagasından kaçmış gü
;vercinlere döndüler. . Artık canları boğazlarına gelmiş, bıçak ke
miğe dayanmıştı. Yakayı kurtarabilen bu zavallıların her' biri hir, 
tarafa savuştu. Memleketlerine kavuşup da henüz ayaklarının to

zunu silmed~n; rahat bir n~fes almadan ve gördükleri belaların kor
kusu geçmeden muhassıllar, şeytanların arkasını kovalayan yıldızlar 
yahut koyunların peşini takip eden yırtıcı kurtlar gibi tekrar her 

tarafa saldırdılar. Şehirlerdeki eşraftan rast geldiklerine yine ge
ce baskınları yaptılar. Pek çok mal yağmaladılar, · Gittieri yer
l~rdeki fakir halln ezdiler. 

V ezir Nizamüddin, daima kendi çıkarını düşüdüğü: için öteki 
iş adamlıirım sık sık tenkit ediyor, kendi payl.na yüz bin dirheiui 
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' 
.az görürkeh başkalarınm yüı: dirhem almasına_ dil uzatıyordu.· 

, Arabın, «Kendi boğazındaki Çöpe hakmıyor da kardeşinin· gözün· 
-deki kılı görüytor» dediği gibi bu adam da kendi gözündeki. yum· , 
ruyu aldırmıyor fakat başkalarının gözündeki saman çöpünü gö· 
rüyordu. Gece -gürid~z vakitlerini başkalarnın hataları.nı araştır· 

mak, öteki ınansıp sahiplerinin muamelelerini tahkik ve teftiş et
mekle .geçiı-iyor, halbuki· sui istimaller, hiyarretler ölçüsüz bir 
surette devam edip gidiyordu. Bir arap şairi: 

«Başkalarına iyilik ile emreden kötü insanlar, halkı tedaviye 
uğraşan hasta doktorlara benzerler.» diyof. 

Müelli fAksaray'lı Mahmud diyor ki; Hoca Nizamüddin Yah· 
ya Aksaray'~ gelir gelmez derhal halka zulüm etmeğe başladı. Bu 
m.ünasebetle kendisine uzun hir kaside gönderdim. Şu sözler o ka· 
si de arasındadır: 

«Cefa dumanlariyle gözlerimiz bulandı, hadiselerin ateşi mem· 
leketi sardı; şu halin tesiri yle/ cihanın zevki bozuldu. Mis k kokan 

yurttan fesat kokuları geliyor. Anla ki; bir gün kazanın irade· 
siyle halkın Ç.ili davaya uzanacaktır. Bu memleket öyle bir devlet· 

linin hükmü altındadır ki omin nazarında şan ve şeref destanı an· 
eak miiJ'k kazanmak destanı ol~uştu. Güneş, her gün bir yuvadan 

yüzbin meş'ale ile yükselir, karimlık sis perdelerini yırtarken o 
gafiller hala vatanı mihnetlerle imtihana çekiyorlar. Kendi çağım-

da gelip geçtiklerini gördiiği?m bu mağrur insanlar daha ne zamana 
kadar hüküm sürecekler? , Dünyada değişmeyen bir hakikat varsa 
o da din ile adalettir. Ancak hu ikiz müessese aslındaki şan ve şe

refle yaşayacaktır. Padiçal<ların hırakacakları yadigar ancak iyi· 
liktir. Cihanda iyi nam hE;Jcmak töresini gütmeyenler memleket· 

ten nam ve nişan bulamazlar. Iv!emleket karvam yürürken zama
nenin iyi kötü hatıralan ıla heraber yürür.» 

Müstevfi Şerefüddir<. AlJdurrahman, vezir Nizamüddin Yahya 
ile bir müd.det gcjriişüp aY:/,;:;,!n:ş, onun yolsuz ve uygunsuz hareket· 
lerine ~ahit o1muştu. Haysiyetini kor::zmak düşiinccsiyle gercık yezir 
ve gerekse maiyetindeki naipleri ve yoldaşlarİyle düşiip ka~kinaktan 
çekiiirneğe mecl~ur oldu. Bt:yle calıillerle bir araca bulunmaktansa 
aralarmdan sıyrılıp ı;ıkmak tarafını iltizam ei:tİ ve hemeıı (Tokat) 
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yolu ile (Samsun) cihetinde bulunan (Mücirüddin Emirşah} m ya
nma gitti. 

Mücirüddin ve adamlan önce de bahsedildiği ·üzere (Samsun)· 
da sikke meselelerini yoluna koym,ak ve (Sinop) mutasarrıfı Mes'üd 
heyi madan uzaklaştırmak işleı;-iyle meşgul buluıiuyorlardı. Tan
rı'nın ikaza . perdesi arkasında gizlediği yeni hadiselerden gafil bir 
halde ılık Samsun kıyılarında gemilerle, güzel cariyele;le deniz ve 
kara eğlenceleri tertip ediyorlar; sahilden (Turhal) yoluna doğru 
uz. ayan mesafelerde seyrana çıkıyor~ar; sonsuz semalar gibi ucu bu
cağı göı'ünmeyen Karadeniz kıyılarında i§leri düzenlemek umudu 
ile vakit geçirmekte devam ediyorlardı. Bu hal içinde başlarına 
gelecek felaketin. gizli seslerine kulaklarını tıkamışlardı. Kazanın 

.. hükmü,· gözlerine perde çekmiş, hadiseleri görebilmek imkilmndan 
uzak idiler. 

Şerefüddin Abdurrahman, Nizamii,.d.din Y ahya'İıın haksız ve 
yolsuz tasarruflarından görüp işittiği bbı sui istimalleri tesbit ede
rek İlhanlığa yazmıştı. Aleyhindeki bu, ya,~ıları mubalağalı bir şe
kilde haber alan Nizamüddin, bu yüzdep Müstevfiye gara.ı bağla
mış, yüreğinde kin ve intikam ateşi t\l,tl,J.Ş;ı:tnitu· Ayağa '\'Urulan 
demir köstek eğe ile kesilebilir. Fakat y\ir~kteki kin ve intikam 
zincirini bir alet koparamaz. Bu iki d~v~et adamı arasında da 
böyle köklü bir düşmanlık başladı. Nizamiiddin Yahya, Şerefüd-

din Abdurrahman'ın vücudunu ortadan kaldırmak için Horasan 
çapkınlarından ve (Elemut) mülhitlerinin ıı.ınlılarından (Belek) 
adında bir (Rind) i Samsun darphanesini teftiş etmek bahanesiyle 
oraya gönderdi. Bu insan yüzlü ve köpek özlü ad~m Nizamüddin'in 

' . 
verdiği paralara ve vaitlere aldanarak dünya menfaatine mukabil 
ahirette ebedi azabı tercih etti. Üzrine aldığı çirkin vazifeyi ba
şarmağa koyuldu. «Fakirlik az daha küfür olacaktı» hadisi şerifi 
bu hainin nasibi oldu. 

Belek, Samsun'a gelince sikke ayadaırının düzeltilmesi baha
nesiyle Şerefüddin Abdurrahman· ile temasa başladı. Bu görüşme
ler dolayısiyle Müstevfinin :iltlfat ve itimadını kazandı. Kohi!· 

tan'lı Mülhit, onun kanına susamış, o da bu hainin tatlı sohbetle
rine bayılmıştı. Şerefüddin Abdurrahman'ın en uzak vilayetler
deki işleri çevirmek hususundaki dikkatine rağınen Belek, hütiill 
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memleket sırlarını öğrellmişti. ·. Zavallının' yanı başında bekleyen 
yılal'ldan, önünde dolaşan akrepten haberi yoktu. 

Karaıılık gecelerden bir gece ufukların yüzünü küfür tozlan 
kaplainış, yıldızlar yarı uykulu gözlel"Iİni açmış, bütün mahlUkat 
derin bir uyku içinde gözleı-ini kapamıştL Belek mel'ftnu, konak· 
taki aile halkıııın ve hekçilerin uyumakta olduğu bir zamanı kol· 
la yar ak gxe ·yarısından sonra Müsteviinin yatak odasına girdi. Zi· 
firi karanlıkta gaflet içinde uyuyan zavallı Abdurrahman'ın haşi 
ucunda durdu. Parlak çehresiııe öyle bir kılıç darbesi indirdi ki 
başı derhal parçalandı. Arkadan ikinci bir darbe daha. Tanrı'nın 

takdiri icabı olarak ikinci defa inen kılıç, tam aynı yarap.ın üze
rine rastlamış, birinci darbenin yeriyle ikinci arasında kıl kadar 
hir facrk hile görüleme~i. İnsan gündüz gözü ile de olsa böyle 
yanılmaz bir tesadille muvaffak olabilmek içiiı pek çok idrnan yap· 
mak liizımgelirdıi. Ne çare ki kılıç dü§manın ve ipin ucu da ti(ı;· 

diirn elinde idi. 

Belek, bu cinayeti i~ed:ikten sonra yatak odası:ıidan dışarı sıç
ırası; kaza ve kaderin yol kesicileri tarafından yakalanacağını, ken· 

diginden o mazlumuu kanını isteyeceklerini zannetmemişp.. İsti· 
rahat uykusuna dalıuış olan Ahdurrahman yediği kılıç darbelerin· 

den haygın düşmüş, lliraz sonra can acısıyla kendine gelmişti. 
Ağn· yarasına rağmen .sehat gösterdi. Her gece horozların musi· 

kisiyle uyanırdı- O gece yarasından fışkıran kanlar içinde sabah· 
la dı, Bir şair h u hadhe münasebetiyle. diyor hl: 

«Bahtı yar olduf,-ı.l gecelerde saz ve ney "esleriyle uyanırdı. 
Feleği gör ki bu sefer ona soğuk hir yüz gösterdi. Akım sıcak kan· 
lar içinde gözlerini açtı.» 

Sabah olurken Im· cinayetin velvelesi ortal r.(":· kaplamış, hadi· 
eı:nin üzerindeki esra i: perdesi yırtılmıştı. D ·dıal Mücirüddin 

Emirşah ve m~dyeti urııoında büyük bir tela~ klŞ ş~;·;sterdi. Biitün 
Samsun fireukJeri, o taraftaki Yilayet naipleı~i. kcı.ıni araştırmaya 

koyuldular. Yolları~ ormanlan bütün kö.Şe ve huı:oağı sardilar. Be· 
leks nn1ayet yakalandı. Yaptığı hiyan~tin Veziı T\izamüddin ta· 

rıllmdan tı-:-ıip ve teşı-·ik ed ·ııni~ olduğunu açtğa VlM'du. Abdunıılt• 
man'ın adnıı:wn mel'ünu hıı;h~ta bağırta öldürdüler, leşini köpekle. 
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re attıla~. Abdurrahman on gün kadar l.ıu yaralar içinde çıpındı~ 
Bi~ çok cerrahlar tedavi ettiler. Fakat yara sa,ğalacak cinsten değil
di. Felek ona daha-fazlayıJşamak.:.lıakkı .Yermedi. Ömrünij.n ~şığı sön-. .. -~ . ' . '· . 

dü. Ölmezden .bır ·kaç gün~evvelisine kadar yaşayacağına umutlanı-
yor, Nizamüddin Yahya'dan öcünü almak için ne yolda tedbirler 
kuracağını sayıklıyor; emirlerden bir kaç dostu ile yapılacak işleri 

. müzakere ediyordu. Canı,. dudaklarının ucuna gelmiş olan bir ada· 
ının böyle uzrm hulyalara kapıl~ası ne garip bir haldir? Son ne
fesinde hile başında başbuğluk sevdası dolaşiyordu. İşte Şere:füd
din Abdurrahman'ın da bu suretle hayat defteri dürülmüş, ömrü
nün gündüzü geceye kavuşmuş, fakat hayalinin gecesi gündüze 
dönmemiştir. Ölümü münasehetiyle müellif söylediği bir tarih· 
kıt' asında : 

«699 Göç yılı Ramazan ayının 22 inci Pazar ·gecesi sona erer
ken felek, Abdurrahınan'ı Yayha'mn hiyle kapanına düşürdü.» 

diyor. 

699 = 1299 yılında görülen garip hadiseler 

Gök yüzünden bir damla yağmur düşmedi. Semanın hekçileri, 
halkın erzak kapısını kapamışlardı. Bir hatınan buğday elli ade
de (?) çıktığı halde hulunamıyordu. (Aksaray) qa kadınlar, kedi-

ler gibi kendi çocuklarını yediler. Açlık öyle bir kerteye dayandı 
ve Tanrı'nın öfkesi her tarafı öyle sardı ki bağlardaki su kuyuları 

hirhi_rini yiyen insanların kemikleriyle doldu. Divan erkanının 
zulüm ve cefaları semadan inen bu beH'ılarla el ele. veriyordu. Mü
ellif bu hadiseyi: 

.:Kıtlık vebasının salgınından halkın kanı heder oldu. Divan 
zülmünün günahlanndan bütün mal ve mülk yağmaya gitti.» me
alindeki bir beyit ile tasvir ediyor. 

Böyle bir zamanda (Yusuf Peygamber) gibi «Etrafımda Tan· 
rı'nııi. kulları aç dururken nasl karnıını doyurabilirim?» diyebilen 
kemal ve şefkat sahibi insanlar gerektir ki kendilıeri yarı aç olduk
ları halde halkının karnını doyurmayı düşünsünler. Midesini dün· 
ya tamaiyle Te ba~kalarnın maliyle doldurmak, açların, muhtaçla-
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rın cıger kanını . sı;ıd~IJllak a.ev.dası, devlet· harmanını zeval rüzgitr
rma kaptırır. 

Şülemiş'in ikinci isyam 

Anadolu işlerinin çığırından çıktığı hu sene içinde vaktiyle ka
za ve kaderin çemberinden fırlıyarak (Şam) a kaçını§ olan (Süle
miş) tekrar ayaklaıidı. Ecel yakasına yapışmış olduğundan Şam'·· 
dan dönrek yine isyan bayrağını kaldırdı. Henizi iki taraftan bu· 
landırmak isteyen alaca karganın gagası ·gibi ortalığı karıştırmak v:e 

· til:ki kurnazlığıyle ayağını arslanlar yurduna hasmak istiyordu~ 

Başma topladığı bir aşkıya çetesiyle (Sis) taraflarından geçerek gii· 
ya kırkbin,kişiük süvarİ kuvvetiyle (Akça Derhend) mevkiine gel
diği haberi yayıldı. Menılekette kargaşalık çıkarmak düşüncesiylec 

bir takım yalancf oyunlara baş vurdu. o taraftaki asiler birbirle
rine geçtiler. Fitne :karıştır~ak için fırsat kollayanlar; · Sülemi§'in 
arkasından Şam askerinin de geleceği umuduna kapılarak fesatçı· 

lığa koyuldular. (Aksaray) da bu asinin ayaklandığını işiten bazı 
naipler, çok sevindilerse de umduklarına kavuşamadılar. 

Anadolu saltanat divanını~ eski katip ve defterdarlarından ola,n 
(Köse Sadüddin) o karışıklıklar sıraşında başını kaybetti. Zam.an, 

bu ad,amın is·teklerine uygun gelmemiş, felek fırsat vermemi~ti· 

Nihayet Sülemiıı'in kopardığı bütün yaygaların yalan olduğu an~ 
laı;ıildı. Hep kuru gürültüden ibaret kaldı. Duvar üzerine nakşe· 

dilmiş hayali bir gül gibi kokusu çıkmadı. Uç taraflarındaki zor
haların ayaklanmaları da yatıştı. Fesatçılar, . asilerden yüz çevir-

diler. Sülemiş'in son sığındığı yer (Gurgurum) vilayeti oldu. Bir 
zaman o taraflarda çevgan önünde yuvarlanan bir top gibi öteye 
heriyıe atıldı ise· de bir imdat göremediğinden idhar halkası boğa
zına geçti. Oradan {Ankara) tarafı~a .geçti. Bu çevrede de tutuna· · 

cak yer bulamadığı gibi kaçmasına da imkan kalm'adı. Nihayet 
ansızın Ankara asiker haşhuğlarının elinde esir edilerek doğruca 

(Ordu) ya gönderildi. Irak'ta öldürüldü. Yaptığı hütün fitne ve 
llesatlar boşa çıktı. Sararınağa başlamış olan hayat güneşi felaket 
karanl!ğına gömüldü. Bütün cihari.a kepaze olaınk.tan ha§k.a bir 



karı olmadı. ~Kopardığı fitnenin yatıştırılm.aaı hir müddet uzadı ' 
ise de neticesi. haY,;ırlı oldu. ~ela, arka arkaya gelirse çabuk yüz 
.çevirir derleıı. 

Kazan han'ın (Şam) seferi 

Kazan Han (Şam) ülkesinin fethine niyyet etmişti. Bu yıl 
içindie bir takım Şam'lı fesatçılarm zaman zaman Anadolu sınırla
rında karışıklıklar çıkarmak, firsat buldukça (Diyarbakır) yöre· 
lerinde çapullar yapmak suretiyle o çevreler halkinın rahatını boz· 
maları bu maksadın gerçekleşmesine sebep oldu. 

Şam beylerheyisi (Kafçak) Mısır sultanından yiiZ çevirıniş, ba
şını kurtarmak korkusu i1ıe Kazan Han'a sığınmıştı. Kazan Han 
ilk önce Şam'lılada arayı düzeltmek ~in elçilf!r göndermi~ «Biz 
yalvaç göndermedikçe hiç bir kavme azap etmeyin anlamındaki 

ayet gereğince barış yolunu araınıştı. Padişah Kazan Han, bir çok 
defa işi uyuşma yolu ile düzeltmek ve her iki taraf için hayırlı bir 

sulh kurmak hususuna hinımet gösterdiyse. de bir netice çıkmadı. 
En n.ihayet dağlarm taşıyamıyacağı kadar ağırlıklar. ve yıldızlar 
sayısından daha çok bir ordu ile (Musul) üzerinden yürüyüşe geç
ti. Kazan Mahmud Han,· Şariı diyarından Ana~lu'ya kadar olan 
memleket bölgesitti o taraf padişahlarmın elinden almak vaitleriy• 

le Anadolu Türkleri arasındaki ikiliği ortadan ·kaldırarak Şam'dan 
Anadolu'ya geçmek ve her iki memleketi birleştirmek amacını gü· 
düyor, himmertini bu nokta üzerinde toplamak istiyordu. , Nasıl.ki 
şair: 

«Bir cihana · iki padişah yaraşmaz. Bir semada iki ay hoş gö
rünmez» demiştir. 

İlhan Kazan Mahmud Han'ın ordusu Şam ordusu ile (Hunıus) 
ovasında karşılaştı. Kazan Han, Müslü~an dinine olan sağlam 
imanı dolayısiyle (Kah e) istikametine doğru harp etmekten çeki· 
nerek askerin merkez ve cenahlarını aksi taraftan tahiye etti. Bu su· 
retle kıhleye karşı kılıç çekilmiyecek d. Aynı zamanda her iki ta· 
raf sahlth namazını kıldıktan sonra harbe başlanmasını yani kılıç
ların güneşle heraber parlamasın ıemretti. Şairin: 
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cAçık. yüilü saha~ karanlık kapılarını kapadı. Işık sınıan gü
ne~ gurup yolunu tuttu. Cihan bahtiyarlık yıldıziyle bezendi. Dün
ya güne~in nuriariyle başka bir güzellik peyda etti» sözleriyle tae
Tir ettiği bu levha önünde İlhanlık ~ancağı ~e'kilmi~, davul sesleri 
h1er tarafa velvele salmı~tı: . . 

İki ateş denizi köpürmeğe başladı. İki demir dağ birbiri
üstüne atıldı. Saldıran süvarilerin ~:ıkardı:kları tozlar, sanki bü
tün cihanı kaplıyor, yahut felek yer yüzünün sergisini topluyor, 
hava, hançer aarbelerinden, ok sademelerinden bela yağdırıyor; 
gıiya felekler dönmekten geri durmuŞ, yahut gökler ıztıraha düş

müştü. Bir ş~irin dediği gibi : 

cZannedersin ki yer yüzünü demir kaplamış, hava mızraklar
dan zırhlar geynıiş, dünya, giiya su üzerinde çalkanan hir gemi gi

bi cenk meydanına koşuyor. Kırlar kan denizi gibi dalgalanıyor. 

Yer yüzü lalelerle bezenınişe benziyor. Hava, süvarilıer}.n kopardığl' 
tozlarla bul11;tlanmış. Bu hu~utlar arasında polat kılıçlar birer şim

şek gibi parlıyor. . Harbiıı şiddetiııden kayalar sarsılıyor, uçuşan 

okiardan hava, kartaltuzağı halini alıyor.» 

Can alıcı mızraklar zırhlar arasına civa gibi akıyor, ıgnenin 

ipek kumaşı delip geçmesi gibi işliyor. Kan saçıcı kılıçlar, miğer· 

ler arasında kalemtıraşlar gibi dolaşıyor. İki taraf kahrıimanları· 
nın kollarındaki ağır gürzler halıçevanın yılana fırlattığı oklar gi
bi çalışıyor; \kan ter içinde bunalan süvarilerin salladıği kılıçlar, 

şimşeğin bulutu parçalaması gibi göğüsleri parçalıyor, , saçılan kan· 
lardan topraklar üzerinde kız:ı:l çiÇekler açılıyordu. Henüz galip

ve "mağlUp belli olmadığı bir sırada Tanrı'nın takdiri düşmanın 
yüreğine korku saldı. Kazan Han bu ölüm safları arasında bir 

kale gibi öeyle sehat gösterdi ki fe:kk bu sehatı yüzbin dille öğse 
yeridir. Nihayet zafer sesleri ve fetih, müjdeleri padi~ah ile ordusu

nun kulaklarında .çmladı. Harbin talihi Kazan Han ordusuna dön· 
mÜş, zafer, onun tarafına yüz çevirmişti. Karıncalar ve ~ekirge-

1er gibi çöllere dağılan Şam askerleri öteae heride gizlendiler. Har-
. bin ha~mdan sonuna kadar kılıç· darbeleri. düşmanın tepesiııden 

eıbik olma·dı. Devletinin sabahı kararmış olanların ömrü akşama 
erdi. Eceli henüz gelip çatmaınış, hayattan nasihi kalmı~ olanlar 
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kafesl~rini parçalayan kuşlar gibi ölümün pençesinden canlarını 
kurtarabildiler. Şair: 

«İki günlük hayat için ölümden sakınmak gerekmez. Çünkü 
hayatın bir günü kazalı, bir günü kaz~sız geçer» diyor. Müelli· 
fin bu münasebetle yazdığı bir kasidede ~u cümleler vardır:, 

Kalkanın kenarındaki kiriş k.optuktan sonra dalgalar altında 
kalan nilüfer çiçeği gibi kendini sakın; kaza, oklarınıusür'ati ara· 
arasında göze çarpar ve keskin hançer karşısında yaşamak umudu 
kesilirse zırh ve kaftanların içinden temrenlerin geçişi gül ve ya· 
sernin yaprakları arasından seher rüzgarlarının geçişini andırır. 

Kahramanların yanakları sararmış ve perişan bir halde boyunları 
bükülmüş, mızrakların ucu yiğitlerin tirkeşinden başbuğların ke· 

mendine kadar dayanmış. Uzanan mızraklara karşı çekilen: kal• 
.kanlar arasında nerkis gibi toprağa serilen bir kahramanın başı 
ters dönniüş, sararmış yanağı ve yarı açık gözleriyle bakıyor. Bir 
başkası henüz mızrağı elinde olduğu halde mum gibi yere yuvar· 
lanmış başı topraklanı gömülü yatıyor. Gürz ve kılıçiarn çapışma· 

sından cenk alanı tıpkı .demirci dükkanını andırıyor. Ok ve kal· 
kanların bulanık tozlar içinde saçtığı kıvılcınılar· semada hayat 
aviayan saman uğrusu yıldızları gibi görünüyor.» 

1 

Hulasa bir an içinde Tanrı'nın takdiri neticesi olarak bir tıa· 

raf mağlup düştü. öreki taraf zafefle muradına erdi. _ 

Bu harbe Şam Beylerbeyisi (Kapçak) sebep olmuştu. Zafer
. den sonra Ka~ an Han Şam diyarı emidiğini ·yine ona verdi. Bü

-:tün dilekleri yerine gelen İlhan, bahtiyar talihiyle de':let merke

zine yollandı. O yıl da bu hadiselerle geçti. Anadolu işleri ve bu 
ülke bölgelerindeki melik ve emirlerin yola getirilmesi unutuldu. 

Halk, içinde bulunduğu çetin durumdan kurtulamamakla beraber, 
bu düğümlerin binde biri bi\c çözülemedi. Vezir Nizamüddin Yah

ya'nın, o kadar şiddet ve zulmüne karşı bütün umutları boşa Çık
qııştı. Vergileri artırmak için gösterdiği gayretiere rağmen eline 

bir şey geçmedi. Nihayet Uç_ tarafları~daki heylerin şikayetleri 
Üzerine yaptığı zulümlerden dolayı (Hemedan) yolunda bir kaç 
defa (Yargu) ya çekildi. Kötülükleri ayağına dolaştığından devle
tinin tavlisu kartal pençesine takıldı. Azap timsahları, işkence 
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kaplanları kar~ısma çıktı. Yaptığı ıiıuamelelerin hesahııı~c ve:r""' 
ılıedi. Müstevfi Abdurrahman'ın çocukları da babalarının kanını 
istediler, Nihayet kalii.r kılıcı ile haıımı bedeninden ayırdılar, iki 
parça ettiler. 

Dünya. şarahıııa zehir karı~nıı~tır. Onun hurmaları dikenli,. 
tarabı baş döndürücüdür .derler. Şairdiyor ki: 

«·Dünya varlığı geçici bir gölge, yahut bir gece konup ertesi 
günü göçen bir konuk gibidir.:. 

Nizamüddin Yahya'nın gösterdiği zulüm ve şiddet dolayısiyle 
Anadolu'nun bir çok bölgelerindeki arnillerin i~i su üzerine rüzga
rın nefesleriyle i~lenen dalgalara dönmüş üçbin çift öküzü yerine 
bir kösele parçası bile ellerine geçmemiş, bin türlü tereddütler ve 
tehditlerle Samiri'nin danası gibi. bağırma-y:a başlamışlar, nihayet 
başlarına gelecek akıbeti beklerneğe mecbur kalm~lardır. 

Kazan han'ın ikinci Şam seferi 

700 = 1300 yılında Şam bölgesi ba~buğu {Kapçak) idi. Ka~ 
zan Han büyiik zaferden sonra memleket isierinin idaresini ona hı
rakmıştı. K~pçak, s~ n zafer. dolayısiyle dü~manlarının tehdidinden 
kendini kurtarmış güvene kavu~mu~tu. Fakat «İlk sevgiliye sev
gili uymaz» diyerek yine eski sevgilisine çattı. Kazan Han'a itaat· 
tan yüz çevirdi; tekrar evvelki' mevkiine döndü. 

Kazan, bu sefer (Şam) işlerini temelinden halletmek için yeni
den ordu ve asker tertibine başladı. (Diyarbekir) den (Resülayn) 
yolu ile harekete ,geçerek Şam sınırmda (Rahbe) de karargah kur
du. Ordu ba~buğlarmı, yağmur damlaları ve kum taneleri gibi sa· 
yısız askerle ileri yürüttü. İki taraf orduları kaqıla~mazdan önce 
büyük ordudan öncü bir Moğul kuvveti (Halep) çevrelerinde Şam 
em!ri Aşçı (*) yani Kapçak'ın askerine rastladı. Aralarında bir 

(*) Emirüttabbah. 
Moğullara bendelikte çok ileri giden Aksaraylı müverrih 

Emirüttahbah sözünü kullanınakla garip olmaktan ziyade gülünç 
bir kelime oyunu yapıyor; . 

Mısır 'türk hükümdarlarına bağlı bir vililyetin, Şam havalİsi
nin valisi olan Emir Kapçak, bağlı olduğu devlete ihçmetle Şam'ı 
Kazan'a veriyor. 

Fakat aradan bir vakit geçince Mısır sultaniyle araları düze-
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p sabahtan aqaına kadar şiddetli cenk oldu. Nihayet Şa~ askeri 
Jıromldu. Mağliibiyeti ganimet sayarak Halep yolu ile Mısır aske. 
ri tarafına kaçtı. Mağliiplarm arkasını kovalayan Moğullar, Şam
da~ geçerek Mısır yolu ü~erinde bir çöle vardılar. Orada tekrar 
h.arhe tutuştular. Bu çarpışmada iki taraftan da çok insan öldü. 
Bu kanlı muharehenin tasviri pek uzun süreceği9den sözü uzatma• 
mak için {Firdevsi) nin şu beyitlerini naklediyoruz: 

«Kılıçlardan, davul ve gürzlarden, toz ve topraktan laciverd se
mamn rengi karardı. Bütün aydın gözler cihanı, gökleri, yıldızlari, 
muhiti görenıiyor, parlayan, ışıldayan her şey zırhlı süvarilerin ko
pard,ığı' toz bulqtları arasında görünmez oluyordu. Sanki toprak 
<COşup köpürmeğe, hava, bu coşup taşan ftlenıle dolmağa başlamı~, 
yağmur gibi yağankılıçlar altında başlar ağaçlardan 'dökülen mey. 
vaları andırıyor. Biri ölüme, öteki talihe kavuşuyor. Cenk alanı· 
nın sonucu böyledir. Biri toprağa karışır, öteki taç ve taht bulur.» 

Kazan Han'ın ordusu baş~da hazır bulunmaması, tümen b~y
lerinin askerin sevk ve idaresinde gerekli tedbirleri almamış olma· 
sı Mısır sultanının işine uygun düştü. Moğul askerleri arasındaki 
karışıklıktan faydalanan Şam kuvvetleri bunları bozgun bir halde 
kaçınağa riıechur ettiler. Böyle kuvvetli ve cesaretli bir asker, çöl· 
lerde, ovalarqa kuş uçmaz karvan geçmez ıssız yabaniara dağıldı
lar. Ömrünün sabahında ecel akşaını ermiş olan yiğitler çöllerde 

len Kapçak bu defa Kazan'a· kafa tutuyor, arada harp çıkıyor, 
_ -savaşta Moğullar yeniliyor.· 

Moğul bendesi müverrih, bu iki yüzlü Emire, kötü bir sözle 
hakaret edecek, ona artık eski adim vermiyor, Aşçı Emir uiyor, 
parlak bir buluş değil, gülünç ve kaba. 

Kapçak, kap ka-çak sözlerine benziyor, kap kaçak mutbakta 
bulunur, orada Aşçı ç~lışır ... 

700 yıl önceki oyunur günümüzde tarihle uğraştığım sanan bi
risi de taklit ediy·or. 

Topla Demir'in müverrihi Şerefüddin, Yıldırım'ın han oğlu ve 
Kayı tboyundan olduğunu bildiren mektubuna: Sen kayıkçı oğlu
sun diye cevap vermiş. Onu, günümüzün tarih araştiranı görmüş, 
işte kimsenin bilmediği bilgi diye ortaya atıyor. Gazi Osman be
yin babası Arbdullalı, onun dedeleri kaylkçı, korsan. Bu kadarı 
bile kafi değil, daha ileri giderek Fatih'in dedesi Çelebi Sultan 
:Vlelımed değil, Düzme lVIustafa'dır. Cl. Huart'in Konya Dönen 
Dervişi-erin şehri adlı 1897 de Paris'te basılmış kitabının salıile 
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kaldılar. Henüz eeeli gelmeyenler §urada burada gizlendiler. Bun( 
lar .da kürt ve arap askerleri tarafindan yÔk edildiler. 

Sultan Alaüddin Keykubad III m Anadolu'ya dönüşü 

Kazan Han (Şam) topraklarında uğradığı bozgunluk üzerine 
(Musul) ve (Diyarbekir) tarafına döndiL 

Feramerz oğlu (Alaüddin Keykullad III) uğursuz (Sülemiş) in 
isy~nı sıralarında ınenıleketten aynlmış, ilhan'a kulluk vazifesini 
yerine getirmek üzere yola çıkmıştı. (Rahia) da Kazan Han'ı İs• 
tikhal et:riıekle şeref 'buldu .. · İllian böyle bir sırada Alaüddin'in yap· . . 
tığı istikbali onuh vefakarlığına yordu. Hakkında büyük lutuf ve 
iltifatlar gösterdi.. Tasavvnr edemiyeceği derecede sonsuz saygı ve 
sevgi ile karşıladı. (Erzurum) sınırlarından (Antalya) kıy:ılarına; 

(Diyarhekir) hudutlarından (Sinop) sahillerine uzayan bütün Sel· 
çuk ülkesini AHiüddin'e teslim etti. Bu hapta verdiği yarlığ yü· 
rürlüğe girdi. Ayrıca şeh~ade (Hölaçu) nun kızını da: sultanla ev· 
lendirerek tam Mr hürmet ve~ tazim gösterdi. 

Yeni Devlet mansıplan 

Yeni kararlaştırılan devlet mansıpları §Öyle idi : 

117 deki arapça bir çeşme üstü kitabesi tercümesinde öyle yazıy{)r
muş, gerçi tarih araştıran onu bizzat görmemiş, fotoğrafisini bile 
tetkika hacet duymamış, fakat işine uygun diye velvele ile ilan 
ediyor. Herkes susuyor, ben Cumhuriyet'te uzun bir, makale yaz
dım, arapça kitabeyi, onun fot.oğrafiıEdni getirttim, aynen koy· 
dum. Memleket irfanına saygım olduğu için iki satırın bir kerre 
de Şerefüddin Yaltkaya tarafından görülmesini arkadaşım Dr. 
Sühe~l'den rica ettim. Ordinaryüs Profesür ,Ş. Y altkaya te!'cü
mede bir yanlışlık yaptı, sonra bunu gazetede tashih etmedi llim 
ahlakı bakımından herbad bir şey. · 

Halbuki muarızımı susturmak için Düzmece Nazariyesi Iflas _ 
etmiştir, diye resimli bir. bNşür neşrettim, Şarkta garptaki bütün. 

· kütüphanelere yolladım. Tarih araştıranın hatasını yüzüne vur
dum. Ses çıkmaz oldu. 

· Yalancının mumu tez söner, gençlere ibret dersi diye arzede
ceğim ki herkesin her sözüne inanmamah, tarih düşünce ile mu-
h§.keme edilmelidir. Uzluk. · 
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Saltanat naipliği; eskisi gibi (Mücirüddin ~Enıirşah) nhdesine 
bırakıldı. Mücirüddin o sırada her ne kadar· sultanla heraber _de
ğilse de onun hnzurn olmadan devlet işlerinin düzenine girmesi 
m.ünıkün değildi. Saltanatın' yeniden kurnlmasııı:a da o sebep ol

muştu. 

Vezirlik: {Save'li Alaüddin) e verildi. Bu vazife için en de
ğerli bir adamdı. 

Ataheylik: Karahisar'lı kadı {Mecdüddin) e havale edildi. Bu zat 
mesleğinde lekeli idi. Bilgin bir adT olmaktan ziyade ke~disini 
ilim ve fende meşhur bir insan gibi tanılmış riya yolu ile Ilhan~a 
yanaşmanın çaresini bulmuŞtu. Kanun ve nizarn kurmakta kuvvetli 

bir tanzimalçı tavrı takınırdı. Halbuki çok kısa görüşlü, fikirleri 
isabetsiz di. 

MüsteVfilik: (Nasııiiddin Muhammed) e verildi. Bu zat her 
ne kadar maliye işlerinin idaresinde ~ki bir tecrübeye sahip ise de 
bu işleri yeniden düzenleyecek, yoluna koyacak iktidarda .değildi. 

Hükumet ve emirlik : Müşriflik vazifes~yle birlikte (Seyyid 
Müşrifüddin Hamzai Alavi) adında birisine tevcih edildi ki, hu 

adamın ne fütiiv-Vetten, ne de mürüvvetten na~i!bi vardı. İnsan kı

lığında bir canavar }di ki bin köpeği parçalıyacak keskin bir dili, 
kan içici bin kurdu yutacak kadar şişkin_ bir işkemhesi vardı. 

İşte Sultan Alaüddin Keykubad III böyle' şahane bir de:bdebe 
içinde davullar, sancaklar, bayraklar ve k,alabalık bir maiyet alayı 

ile {Resülayn) hududundan (Diyarbekir) tarafına doğrn yola çıktı. 

Sultan~ Karahisar'lı Atahek ile birbirinden ilham alan insan ve cin 
şeytanlarının telkinleri altında düğruluk yolundan saptı. Tabia
tındaki güzel temayüller, Karahisarlı ile Seyyid Hamza'nın ·tes~leri 
altmda kötülüğe yüz tuttu. Şairin : 

«İki zalim kilkül onunla heraber üldukça ya:ı,ıağınıp. rengi bu 
kiküllerin rengini aksettirecektir.» dediği gibi Sultan Alaüddin de 
bu zalim yoldaşlarının telkinleri altında müsliiınanların. canına .ve 

malına el uzattı. Kötü muamelelere başladı: ller taifeden hir ta
. kım rezil ve alçak kimseler sultanın adamlarına mensup olmak gu-

ruru ile öteye heriye saldırdılar. Fakirlerin, mazlumların kese-
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sine musaHat oldular. (Harput) a geldikleri zaman orada l'eygam· 
ber hiinedanına mensup hul1inmak ş~~efiyle tanınmış, ilimde, :fa
zilette çağının en ileri gelenlerinden tefsir ve ha.dis bahislerinde eş
tıiz bir bilgin olan kadı (Seyyid Mecdüddin) i pek zengin ve kimse
ye muhtaç olm1yacak _derecede servet sahıhi olmasındım töhmetli 
tutarak tehdit ve şiddet göstermek suretiyle bir çoK. işkenceler yap· 
tılar. Para istediler. , kadının temelinden duman çıkardılar. Za
vallıya öyle •bir gürz darbesi indirdiler ki bunu (Elhürz) da~ ye

-ııeydi takat getiremezdi. Bütün vücudunu hereler içinde bıraktılar. 
·Emlakinin · bedeline mukahil nakit ve ecnastan hesyüz bin dirhem 
parasını almak suretiyle canını hağışladılar. Kadı bu işkenceler
den sonra yatağa düştü. Her ne kadar sonradan gönlünü almak ve 

zararlarını ödemek istedilerse de kırılan kiise yerini doldurmamış, 
iş işten geçmiştir. Çünkü yapılan işkencelerin yarası sağalmadı. 
Veı:mek istedikleri hediye ve armağanların parasını o~un cenaze

sine sarfettiler. Dünya mallarından mahrum kalan bu değerli alim 
nihayet ahiret yolunu tutmuştu. Herkes ·bir taraftan bir çare söy· 
!ediler. Bir çaresini. bulamayınca da onun mukadderatına ehir 

varmış bir yokmuş>> nakşını işlediler. O diyar da böyle faziletli bir 
alimini kaybetti. 

Malatya'lı N urüddin Şahabı-divani 

Malatya'lı Nurüddin Şahab memleket idaresinde eşsiz bir 
adamdı. Hakanlar, Sultanlar yanındaki elçili_kleriyle şöhret kazan
mış (Diyarhekir) in d!rayet ve iktidilriyle tanınmış sayılı 'hüyükle· 
rinden idi. Sultanın gdmekte olduğunu haber alınca Malatya'dan 
armağanlada karşı gitmişti. Henüz sultanın yanına girip de yer 
öpmeğe ve selam verrneğe meydan kalmadan etrafını sardılar. Ge· 
tirdiği hediyeleri kendi hesaplarına· yağmaladılar. Seksen yaşını 

aşmış, doksanına ayak hasmış artık ömrünün güneşi sararınağa yüz 
tutmuş olan o ihtiyardan kırkbin dinar koparmak için çetin müca· _ 
delelere koyuldular. Kış ortasında zemheri~in yak1cı soğuklarında 

zavallı ihtiyarın elbisesini soydular. Yaprakları dökülmüş ağaç gi· 
hi çırıl çıplak bıraktılar. Zaten ihtiyar ve hastalıklı olan vücudu 
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bu soğuklarm tesiri altında sarsıldı ve o dert ile dünyadan göçtii. 
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Niırüddin Şahalı'ın oğlu (Kutbüddin) Malatya asker haşbu~ 
larından idi. Babasının başına getiriln felaketleri ve ölümünü ha
her alınca başını jtaat halkasindan sıyırdı. Derhal isyana başladı. 
Hazreti Ömer: 

Ben Allah'a itaat· ettikçe siz de hana itaat ediniz. Eğer ben 
Tanrı'ya asi olursam sizin için hana itaat gerekmez.» buyurmuştur~ 

İşte bu hadis dolayısiyle (Kuthüddin) Malatya taraflarına mal 
tahsili için gönderilmiş olan muhassılların hepsini yakalattı. Bun
ların haklı haksız toplamış oldukları bütün paraları ellerinden al
dıktan ve üstlerini başların~ soydurup kahuksuz soğana çeviriJikten 
sonra şehit vergilerinden toplanmış , olan paarları da sahiplerine 
geri verdi. 

Sultan Alaüddin, bu hadisenin öcünü almak ıçın o taraflarda 
topladığı askerle (Malatya) yı muhasara etti. Kuthlfddin çetin bir 

mukavemet gösterdi. Şehir kapılarının ve geçitlerinin kapatılmış 
olmasından dolayı on gün süren bir muhasaraya rağmen sultan Ma

latya'nın fethine muvaffak olam~yacağını anladı. Maiyeti halkın· 
dan ve askerden bir çoğu yaralanmış olduğu halde bu muhasaradan 

yüz çevirdiler. Eli hoş dönen saltanat alayı {Divriği) ye yürüdü. 
Orada acele ile bir takım musadereler, dişvetlerle para toplamağa< 
başladılar. İşi öyle bir dereceye getirdiler ki; şehirde servet sa

hibi bir hıristiyan vardı. Malı ve kaıll müslümanlar. için haram: 
olan bu adamı şehir meydanına götürdüler. Top gibi çevganla, 

dövdiiler, etrafına ateş yakmak için odun yığdılar. Zavallıya ce
hennem azahını dünyada tattırmak iÇin bu ateş içinde yakacaklar

dı. Kurudan yaştan, nakidden, ecnastan nesi varsa canını kurtar
mak halıasma ortaya attı. Bu suretle ateşte kavrulmaktan kur·· 
tulru. 

Yine bu çirkin ve yolsuz icraatla (Sivas) a geldiler, Cennet 
kapılarıpın açık bulunduğu Ramazan ayı içinde halka zulüm ıztı

ı;aplarını tattırdılar. Müslümanların canlarına, ırzlarına el uzat
tılar .. Halkın her tecavüzden uz~k bulunan namusunu hile kirlet• 
iller. Bu Çürümüş saltanatın sona erdiğini gösteren belirtilerden 
biri de Ramazan ayı içinde . oldukları halde onun şartlarına bağlı
lık göstermemeleri, hatta (Kadir gecesi) nden bir gün önce hü-
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alin vakitlerini şehir meydamııda ·top oynamak ve at k.oştUJ.inliiBa, 
~irineleri idi.. Bu ~yunlar sırasında slİBay.u.-.snltan öğlen ile ikin
-di arasında iftarını açınağa başlamıştı; İşret sofrasında ·açıktan 
.açığa yeyip içm~ler deva~ ediyordu. Sultan, bu kutlu günlerin 
'hele bin ayda ndaha hayırlı olan muharek kadir geeesinin değerini 
hiçe saymak suretiyle gösterdiği saygısızlıklarla orucunu hozarken 
..aynı zamanda devletinin kökunü ik:azıyor, kendi saltanatının yüz 
-suyunu· yerlere saçıyor, Tanrı'nın gadap ateşini körüklüyordu. 
Derler ki: 

Halkın, zulme ve kötülüklere karşı müdara göstermesi ancak 
padişahın ayağını adalet yolunda sağlam tutmasİyle mümkün olabi
lir. Sultan, ızulmü, sapkınlığı son kertesine vardırır, zalimi .maz
lUıJlldan ayırmaz, kadir gecesinin muharek arifesini hayram hafta
-'siyle hiv tutar ve bir saatlık zevki için başına gelecek acı akıbetieri 
'göz önüne getirmezse onun tebaasından ne beklenebilir? Bir arap 
·§airi: 

«Derde uğramış bir adam ıztırap ve hararelinin şiddetinden 

'boyuna. su içmek ister. Halbuki suya b atmış bir insan boğulmağa 
mahkumdur.» diyor; ,. 

Bu zulüm ve hakaret ateşinin kıvılcımları henüz sultan gelme· 
den önce (Dan_işmendiye) vilayetinin (Tokat) ve sair şehirlerine sıç• 
Tadı. 

Seyyid Hamza, teklif ve musaderelerde bulunmak üzere fer• 
manlada (Danişmendiye) vilayetine gönderilmişti. Onun bir ta· 

'kım ç~pulcu Horasan'lılardan ve Moğullardan başına topladığı mu· 

iıassıllarla müslüman mailarına yaptığı tecavüzler ve gittiği yerle
rin altını üstüne çevirmek suretiyle yaptığı hakaretler, nefsinin 

'havasına· uyan bu adamın geçtiği yollarda, uğradığı konaklarda ir· 
'tikap· ettiği rezaletler sayınakla bitmez. O çevrelere getirdiği uğur· 

:Suilukları görmemek için gökteki yıldızlar hile gözlerini kapıyor· 
du. Oturduğu he,r şehirde halk arasına ayrılık düşürdü. Çevirdiği 

'fesat dolaplarından kurtulmak içi~ ahali, yurtlarını bırakıp kaç· 
mak zorunda kaldı. Saçtığı ateşin dumaD.Iarı 9acalardan değil, yü· 

crcklenlcn ç:kı'ycrdu. Dani~mend i:.inde onun .tccaviiz ve hakaret 
;şarabını tat~ayan, zulümlerini çekmeyen kimse kalmadı. Bu: hai-
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nin vaSfında yazıp göndermiş olduğ~m kasidenin ~ beyiderini bu--
raya nakledi yorUm.: . . . / 

Nizamüddin Yahya'dan sonra Seyyid Hamza öyle bir Yahya ol
muştur ki, şekavet yükünü başına yükleıimiş olduğu halde onun ar
dmı tahlp etmektedir. Bunun bela vıe zulümlerinden Anadolu 
halkının ye.diği darbeleri uğursuz (Yezid). ile (Şenır) hile Kerbela 
şehitlerine indirmenıişlerdir. Bu karanlık çehreli adamın makamı 
Rum diyarında zniirietten bir tepe,. kendisi de sanki yollan kapla-

~ yan bir kuru kalabalık oldu. Bu zamanda bunun hükmüne ve di
van ehline dil uzatanlar (Hazreti Ali) nin eviadına iftira etmi~ sa
yılmazlar. 

Peygamberlerin sonuncusu (Hazreti Muhammed) «Bize zulüm 
edenler bizden değildirler» buyurmuştur. Bu adam o kötü huy
lariyle Hazreti Ali'nin hanedanına nisbet iddiasındadır. ·O gönlü 
uyanık zat, bu rüyayı doğru görmüş ve sonu da dogru çıkmıştır: 

Hazreti Muhammed\ ruhlar aleminden salına salma gelirken· 
gördüm ve sordum. Bu Seyyid Hamza senin ailenin yakınlarından 
mıdır? Hayır, değildir; buyurdu. Vallahi, Billahi, Taliahi değil-
dir ... » ,. 

Hulasa, o alçağın kirli ruhunu kaplayan cimriliği, kötü huyla
rı öyle aşırı, bir kerteye varnıı~tı ki, tamamiyle kemi}-. haline gelmiş 
bir yetimin kasesinden bir yemek kokusu alsa ve bu yemek cehen
nem ateşi bile olsa yalayıp yutmak içiıi alçak bir hırs ile saldırır, 
bütün vücudu ateş içinde olsa bir dul kadının ocağından sızan ışı· 

ğa göz dikerdi. 

Seyyid Hamzai Alevi'nin, Hazreti Ali'ye nisbeti ancak şeriat 

sahibi Hazreti Peygamber'in gösterdiği yolda yürümesiyle anla§ıla
hilirdi. Gerçek asalet soydan gelen asalet değildir. Ahlak ve ha
l"eketlerinde dürüstlük olmayanlara soy asaletinin bir faydası olsay
dı (Nuh) peygamber'in oğluna olurdu. Bu peygamber o~ll:ı din ve 
ahH'tk meziyetlerindeyı mahrum olduğu için 8oy asaletinden de bir 
:fayda görmedi. Tanrı Nuh Peygambere buyurmuştur ki: 

. «Ey Nuh! O asi evliid tSenin ailenden değildir. Çükü onruı gi
dişi dGğruluktan uzaktır. Bilmediğin ı;ıeyi bizden isteme! Ben sana: 
eahillerden olmamanı nasihat eder:İm.» 



Mücirüddin Emirşah vezir Save'li Alaüddin ile bir~te bu zu· 
liimlerin önüne geçrneğe çalışıyordu. Fakat Karahisar'lı Atabeyin 
:teikiulerine kapılmış olan sultanın kulağına söz girmediği için onu 
iyilik yoluna davet etmekten de bir şey hası:l olmadı. Yirmi dört 
bin peygamber Üm!J1etlerini itaat altına çağırdıkları halde halkı 
doğru yoldan saptıran bir tek {Şeytan) ile başa çıkamamışlardır. 

"Sultana vesvese veren iki karışık ve karanlık çehreli İ.blis vardı ki 
bunlardan biri Karahisar'lı kadı Atabek, öteki de şeytana pabucu 

ters giydiren Seyyid Hamza idi. Mücirüddin tutuşmak üzere bu~ 
lıinan bir yangının doğuracağı felaketten sakındığı için Ordu ta
nfına yollanmak k~rarını yerdi. Sahip Alaüddin de yüklendiği 
uğursuz vazifenin neticesinden çok çekiniyordu· O sırada Anado· 
1u'nun ileri gelen emirler.inden (Abeşga) nın himayesine sığındı. 

Abeşga, zaten bunların yaptıkları kötülüklerden çok öfkelenİ• 
-yordu. Sahip Alaüddin de onun tarafına geçince öfkesi büsbütün 
parladı. Nihayet memiekette olup biten şeyleri istedikleri şekilde 
İlhanl~k makamına ulaştırdı:tar. Bunun üzerine Kazan Han'dan şu 
·emirleri taşıyan ihir yarlığ geldi: 

Sultan, yayliikta vıe kışlakta yaz ye kış mevsimlerinde Abeşga 
"ile birlikte bl1Iunacak, onun re'yi olmadan hiç bir i-ş yapmıyacak, 
·bu suretle halka bir ziyan gelmemesi sağlanacak.» 

· Abeşga, sultanı (Sivas) tan (Yapanlu) yayiağına getirmek üze-
'· . 

-re adamlarını oraya gönderdi. Elçiler, Alaüddin Keykubad'la 700 

senesi Şavval ayının yedinci günü (Alakilise) mevkiinde buluştular~ 

:Sultanı İster istemez A:heşga'nın yanına götürmek üzere yola çıktı• 
lar. Abeşga kendi karargahına bir fer,sah mesafede şahane bir sa· 
ray çadırı kurdurmuştu. Orada Sultan adına beş ·nöbet çaldırdı· 

Abeşga ·h unlara karşı öyle bir siyaset kullanmak istiyordu ki hey· 
heti gönüllerde yer tutsun. İlk te'dip kur'ası (Seyyid Hamza) nın 

payına ç~tı. - Bir sa!bah güneş tan yerinde ufkun perdesi arkasm· 
dan başını gösterirken Seyyid Hamza bir kara yılan gibi çadırından 

dışarı çıkmış, divan çadırının yolunu tutmuştu. Diva~ toplantısı 
'henüz başlamadan ve öteki devlet büyükleri yerini alınadan önce 

hırsız bir kedi gibi yerine büzülnıüş Müşriflik vazifesine ait hir ta· 
:kım yolstiz işlerle uğraşmağa başlamıştı. Akrep gibi hangi kalbi 
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yaralayacağını düşünüyor, mağrur bir tavırla hangi zavallının ~ 
· Yasma ateş salacağını tasarlıyordu. Uğursuz kuyruklu yıldızları -
dıran uzun saçlarının tuzağına kim bilir hangi mazlunıu düşürmek 
'için iki tarafina salıverİni~ti. Ahe~ga bunun bir yılan gibi hafllllt 
ezmek istiyordu. Divana geç gelmesini bahane etti. I;lalhuki her 
sathalı divana erken gelmek hususunda ondan daha evvel davranam 
kimse yoktu. O gün her nasılsa azap kapıları açılmı~, ha~ını gaf.;.. 
1et uyklJ.Sundan henüz kaldırmamı~, divana ayak hasnıamı§tı. Yi.
rekte kin olunca bahane çok bulunur, derler. Şairin: 

cSeyrana gelmi§sin, bahaneler arıyorsun;» dediği gibi Ahe§C&: 
aa bu gecikmeyi bahane etti. Seyyid Hamza'nın otuz iki dişi sayı
iıınca kuvvetli kazıklar yapıırarak üzerine oturttular. İki saat içib:-- . 
de kazıklı hummaya tutulmuş insanlar gibi otuz iki ~i gırtlağmıa 
tıkandı. Hamza'nın dostu: ve adamı olan Müstevfi (Nasırüddin) de 
~nun ar.dından aynı akıhete uğradı. Bu şiddetli siyasetten sultanw 
fikrinde bozukluk ha~ gösterdi. Kalbinde ehvam ve korku yerle§ti. 
:Alçak yoldaşlarının telkinlerine uyarak Mücirüddin Emirşah ve· 

~ahip Alaüddin ile Aheşga'dan uzaklaşmak sevdaıuna kapıldı. :K<m
ya'ya gitmek, orada daha geniş bir emniyet içinde yaşamak ve iste-
1diği gibi hüküm ve saltanat sürmek, işlerine hiç kimseyi kal'ıŞtll!'
·m.amak arzusunu gütrneğe başladı. 

Gurur ve gaflet perdeleri, Alaüddin'in hasiret gözlerini kap~
mış, kendisini saltanıit tahtından zillet çukuruna atacağını düş&ıı
menıişti. Şairin: 

<<Kendi istikbalini kendi elinle mahvediyorsun; yoksa sana ya-, 
raşan akıbet evvelden mi hazırlanmıştır?» sözü gereğince Alaüd
!din Keykubad da bu gibi bozuk düşünceler ve boş hayallerle ancak: 

b gün için sabır edebildi. .AJbeşga'nın yaylağından ayrılmak if:kri

ni kafasına iyice yerl~ştirmişti. Gece karanlığı basarken arkasm
da daha galip bir insan olduğunu hesaba katma dan~ saltanatını Je.. 
keleyecek olan bir takım hadiseleri göz önüne almadan, o semalar-

dan yüce padişahlık tahtını, o gfineşten daha parlak bayrağı· 
'nı, dnizleri dolduracak kadar bol ve zengin hazinelerini kafasındaıoı: 
~sen hava ve heves rüzgatna uyarak yerinde bırakıp kaçtı. Devle
tinin harmanını kendi eliyle ate~e verdi. Bu ham düşüncelerle 
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:haşmet ve saltanat nimetlerini tepti. Hııtta İlhanlık katında ka.;. 
:zanmış olduğu teveccühleri hiçe sayarak ayağını devlet dairesinden 
·~işan bastı. 

Güneş hatar hatmaz atına adayan sultan, gecenin zifh·i karan· 
lıkları arasında yoluna devam etti. Sabah ışıkları helirirken yol· 
.:Uşlan ile birlikte (Sivas) hududundan beş konak mesafede bulunan 
'(Ürgüp) kalesine kadar sürmüşler di. Bu çetin yolculukta sultanın 
bütün mal ve eş.yasiyle hizmetçiler, hayvanlar büyük bir telaş 
içinde perişan olmuş, takatı tükenen binekierin pek zayıf ve bit· 
kin düşmesinden dolayı hepsi de yaya kalmışlardı. Yaya bir köy
lü, kaçaldarın yolda bıraktıkları atlardan birine .hinmek istedi. 
Hayvan dermansızlıktan yere yuvarlandı. Yolculardan bazıları 
ördek gihi bir dere kenarına tünen:iiş, bir kısmı kaya yarıkiarına 
hüzülmüş başlarını yakalarma çekmişlerdi. Sultan, hir kölesiyle 
Ü:rgiip mağaraiarmdan vahşi hayvanların lJarmdığı bir mağaranın 

. içine sığmdı. Nihayet çok kötü bir durumda yakayı ele verdi, O 
gece tutmağa mecbur kaldı-ğı orucnn kadir gecesi kadar büyük olan 
1değerini ganimet saymadı. Saadet fırsatını kaybetti. Günahkarlığı 

. yüzündeli sanki oruç leşkeri, Üzerine haskın yapmııştı. Aydın gÜ· 
nünii karanlık geceye çevirdi. Göz açıp yumacak kadar az bir müd· 
det İÇinde devlet semasından mezellet çukuruna düşmüştü. Bir 

~air diyor ki: 

<<Eğer ipek höceği, bir gün içerisinde öleceğini bilseydi, viicu
<duriu kuşatan h u kadar güzel elhiseyi dokurınuydu?. Bahtiyar · o 
'kimsedir Id yer, bağışlar, nesi varsa dağıtır, ondan sonra gider. 
EğerJm kadar efsun bilmiyorsan elini yılana sürme !» 

(Halidi. Beı·meki) Halife (Harunüneşid) in zindanında hulun-
4uğu siralarda ona bir kağıt üzerinde ~u sözleri yazmış, gönder· 
m:l~ti: 

«İnsanların zulmünc karşı kudretin yetişmiyorsa Tanrı'nın se· 
11liİn Üzerinde olan yüce kudretini hatırla.» 

Müellif diyor ki: 

Sultan kaçtıktan .sonra yüce buyrUk geregınce mahzen, ahır, 
mutfak ve hazinede bırakmış olduğu şeyleri kaleme vuidum. Bu 
yersiz· hareket neticesinde terkedilmiş olan hazine ve saray eşyasını 
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gözden geçird:im. Ortada hiç ibir düıımanlık sebebi yokken Tanrı'
nın takdiri eseri .;larak 11ultan ve adamlarının gönüllerine öyle bir 
kurt musallat olmU§tU ki kendilerine gerekli olan eııyanın kaçırıl
masında cevalıir hokkasiyle meze tabağını birbirinden ayıramamış,_ 
'llefis mallar arasındaki ihri~im kumaşlar, ye~im kaplamalı takım
lar yerine hayağı ev sergilerini götürmü~lerdi. Mazlumların, fa
kirlerin kanlariyle biriktirilmi~ olan altınlı at takımları, mutlak 
takımları ayak altında bırakılmıştı. Allah zulüm ile mal topla
yaııların varlıklarını tehlikeler içinde dağıtır, derler. 

Sırmalı guskunları, kolaııları, sinebendieri . ile bir kalemde
be~ bin parça altın işlemeli eyer takımı sayıldı. Alımlı .bir at ba,-

1ığının ağırlığı bin ikiyüz miskal geliyordu. Kolanlar ve ha~ka ta
kımlar da bu kıyas üzere idi. (Hakim Senai) nin şu sözleri sanki 
onun vasfında söylenmi~ti : 

«Yoksullaın, dulların mallarını topladın; katırların fercine 
halka yaptın; altında, gümüşte eğer kemal olsaydı köpeklerin tali·· 

malarına takılmazdı. Bizi daha ne zamana . kadar dertlerle, ıztı

raplarla yaknık istiyorsun; Tanrı elbette hizi sana satmamıştır-» 

Sultan, Ürgüp'te perişan ihir halde yakalandı. Abeşga'nın yay·· 
1ağına getirildL Sorguya ve yarguya çekildi. Maiyetindekiler İ§-

1edikleri suçun cezasını gördüler. Kötü gidiııli teşrifatçıları ölümı 
cezasına çarpıldılar. Alaüddin'i, Atabey Karahisar'lı ile heraber 

bin türlü i§kencelerle esirler arasında orduya götürdüler. Bir araP' 
tairinin: 

«Ben senden daha çok şeyler istedikçe sen ihsanlannı · a.zalt

makta ısrar ettin. Şüphe yok ki kar peşinde koşanlar, daima has·· 

ret çekerler» dediği gibi bu zavallıların da geçirdikleri perişanlık 

:ve ihtiyaç günleriiı.de vaktiyle yoksul, zengin her sınıf halktan top· 
lamı§ oldukları· malların günahlarından başka bir şefi kalmadL ÖD-

ce de söylediğimiz .gibi ne hazineler toplanmı~tır ki sonunda hw,ıka

'ları kaldırmıştır! Ne .zahmetler çekilmiştir ki neticesinden ba~a
ları rahat etmiştir. (Atiy) der ki: 

. «Bir gün (Eba Namile) yi Mekk.e'de ·«safa» ile «Me.rve:o ara;. 
sıiıda at Üzerinde gördüm. Süvarİ olarak Kabe'yi tavaf ediyordu_ 
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Bir yıl geçtikten sonra da (Bağdad) köprüsünden yaya geçerken .. 
rastladım, sordum: 

Burada yaya mı geziyorsun? 

Evet, dedi. Ben herkesin yaya yürüdüğü yerde ata bindiğim 
için şimdi alemin süvari olarak geçtiği bu köprü üzerinde .piyade 
kaldım.» 

Şeriat ve kanun karşısında kibir ve gururla hareket etmek şÜp· 
he yok ki sonunda güçlük ve düşkünlük getirir. Memleketin ileri 
gelenleri Seyyid Hamza'nın evkaf gelirlerini israf etmesinden do· 
layı yanıp yakılırken onun zulümlerine, gadirierine uğrayan; 
koyduğu ağır teklifierin zorluğundan yurtlarını yuvalarını bırakıp 
kıp kaçan mazlumlar da bu sefer o zalimin gür saçlarİyle sakalına 
sarılmışlardır. 

Alaüddin Keylrnbad III ın ölümü 

Sultan Alaüddin Keyktihad'ı yukarıda söylediğimiz gibi ordu· 
ya götürdüler. Sorgu ve yargulardan sonra ölüm cezasına çarptır
mak istediler. Nihayet şehzade (Hölaçu) nun kızı olan karısının 
kayırınasiyle ve bir' kaç sopa vurulmak suretiyle suçlar bağışlandı. 
Anadolu sultanlaığının (Gıya.,üddin Mes'iid) a verilmesi hakkında 
yarlığ yazıldı. Sultan ·Aiaüddin'i de .İlhan'ın buyruğu ile (Isfa· 
han) a gönderdiler. Orada ihtiyacına gerekli masraflar tahslıı et• 
tiler. Buna kanaat gösterdi. Bir müddet sonra bir ·mecliste mai· 
yetindeki adamlardan birisine karşı &ğzını bozduğundan bu ada
mın vurduğu bir" hıçak yarasiyle {)ldü. 

Karahisar'lı Atabey'in son günleri 

Karahisar'lı,. bir kaç defa başını bela çemberinden kurta:rmış 
Mr adamdı. Bu sefer de · yasartın kılıcın da~ yak~ yı sıyı~a.btfiniş ·"' 
ise de yaptığı zulümler nihayet cezasız kalınadı. Uğradığı müzmin 
n ir hastalıkla pek yoksul ve kötü bir durum içinde can verdi. 

Her nefesin sonu sayılı ve başlangıcı maliimdur. Çıkan her 
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nefes nihayet sona erecektir. Karahisar'lının da saltanat ve· deh
dehe semasının ayı karardı.. Vuslat denıleri ayrılığa, vaitler teh
ditlere döndü. RuHisa bu yıl da böylece ılıitti. 

Sahip Alaüddin'in yeni mesnedi 
) - ' 

Sultan Alaüddin Keykuhad'ın devleti sona erince. Sahip (Ala
üddin) (Abuşga) nın hizmetinde yerleşti. Onun katında yüce mev
ki kazandı. (Uluğ Bitikçi) unvaniyle vazifesinde tam bir istiklai 
buldu. 

Miiciriiddin Emir şah:m son günleri 
701 = 1301 yılı içinde Mücirüddin E;m!rşah Orduya gitmek 

kararını verdi. Ayağını Anadolu'dan çeker çekm~z bir takım hela
lar etrafını hir daire gibi kapladı. Devlet ve ikbal kendisinden yüz 
çevirdi; talih yıldızı uğursuz bir hurca yuvarlandı. Hangi tarafa 
döndü ise kaza, onu bir gölge gibi takibe koyuldu. Yolda sayısız 
çetinliklerle karşılaştı. Uğradığı her konakta bir engele rastladı. 
Şairin: 

«İş çığırından çıkınca hiç hi.r şey fayda vermez. Kapı, her ta
l'aftan belalarla çevrilir·» dediği gibi çaresiz bir h~lde kaldı. Dev
ieti "yar, talihi parlak olduğu günlerde gözünü şimşeklerden sakın
maz, helalardan kaçınmaz hir kahraman idi. Dergahında ennıiyet 
içinde yaııarken zamanenfn tecavüzlerinde~ uzaktı. Talihi. yolunu 
'şaşırınca feleğin bin türlü cefasına uğradı. Susuz kalmış bir fidan 
gihi etrafını öyle zaval tozları bürüdü ki artık onda, bir murat 
yaprağı açahilmek için hiç bir' kuvVet· ve tedbirin tesiri olamazdı. 
Devlet libası öyle yırtıldı ki, hiç bir yama ile onar~lması mümkün 
olmadı. Hayat gemisi öyle bir mile saplandı ve öyle derin bir ye
r~ oturdu ki hiç bir çapa onun durumunu düzeltemedi. Nihayet 
felaket eteğİnden sım sıkı yapıştı. Artık her şey, çöllerde· yağan 
yı,ığmurlar, kumsalda esen rüzgarlar gibi hoş ve neiicesizdi. Kara
bağ) da (Erran) a götürdüler. Saltanat sergisi dürüldü, hayatı so
na erdi. 

Mücirüddin Emirşah'ın ölümü doİayısiyle yazılan ihir rühaide 

şu sözler vardır : 



«Gör ki, cihanın bir gecelik misafiri ne oldu? . Bu lacivert ae·' 
ma; nihayet kimlerin yüzünü karartm.adı? Kimin içtiği sular, ae· 
nnnda gö:z yaşı olup .da .gözünden boşanınadı? Kime ekmek yerdi 
de nuikabllind.e_ canını almadı?» 

Müellif, Mücirüddin Emirşah için yazmış olduğu bir kasidede 
fU sözlerle teessür göstermektedir : 

eRieretİn 701 yılı Recep ayının yedinci günü idi ki nimet ve 
• ihsan sahibi vezir, Emir Mücirüddin; o haşmeti aşikar ve soyu te· 

miz zat uykuya varri:ııştı~ Fakat yazık ki uyanmak nasip olmadı. 
Geee yarısında tam sılılıatı yerinde iken ruhunu teslim etti. Onun 
eevrreri arızasız bir araz idi. Bu hadise, Recep ayında geçen ga· 
rip hir macera dır. . Tann, onu cennet bahçelerinde konuklasııı; 
onu mağfiret donlariyle yarhğasın!» 

Horasanlı Hoca V ecih oğlu vezir Nizamüddin 

Yahyanın ölüm cezasına çarptmlması 

701 = l301 yılmda · Anadolu'da bir çok haksızlıklar ve yol· 
tmzluklarla mal topladığından kötü niyyetler taı;ıımakla heraber 

yersiz tahakkümlerde bulunduğundan önce bahsetmiş olduğu~uz 
v~!'ir Nizamüddin Y ahya'ıiın çirkin hareketlerini olduğu gibi (Ka· · 

'Zan Han) a ·ulaştırmışlardı. Y arguya çekildiği zaman Anadolu'nun 
her tarafından başına toplanan bir çok düşmanları; şahitler, delil· 
ler gösterdiler. Bunlra karşı kendini müdafaadan pek aciz kaldı. 

Diğer taraftan da mazlum Müstev:fi (Şerefüddin Abdurrah· · -
man) ın çocukları tarafındaiı koparılan feryatlar bu şikayetleri ta
mamladı. (Hemedan) yolunda bin türlü eziyyetler, işkencelerden 

80nra. baŞını kılıçtan geçir.diler. Dinini, alçak dünyaya değişen bu 
adamyakayı kurtarmak için bir çok hokkabazlıklara baş vurdu ise 

de çaresi olmadı. Nihayet başını teninden ayırdılar. Dünyaya zu· 
lünı ateşiyle yüz suyunu yerlere saçmıı;; olan bu hain de nihayet. 

toprağa karıştı. Dünyanın hali böyledir. Hazansız bahar, hicran· 

sı:z vuslat olmaz. Felekler gibi bütün cihanı tutan nice devletlü· 
ler nihayet her şeyi bırakıp geçtiler. 
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Sultan Gıyasüddin Mes'tid'un Anadoluya 

dönüşü 

701 yılı sona erip de 702 senesi. girince Anadolu sultanlığı· tek
ı;ar {Gıyasüddin Mes'ud II) de karar kıldı. Bu hususta kendisine 
yarlığ verildi. Gözden düşmüş olan bu eski sultanın karanlıkta 
bekleyen talih yıldızı· yeniden parladı. İlhan'ın teveccüh ve ilti· 
fatlarına uğradı. {Musul) yolu ile Anadolu'ya gelerek Selçuk tah· 
tına oturdu. 

Vezirlik eskisi gibi (Save'li Alaüddin) de kaldı. Türk ve Ta
cik bütün halk Üzerinde (Abuşga) hakim olmuş, memleket işle

riyle uğraşmağa başlamıştır. Bu hal 703 = 1303 yılına kadar de
vam etti. Bu sene içinde (Cahi ~ğlu (20) {Niğde) ile (Aksaray) 
ara.sında bulunan (Develi Karahisar) kalesini ele geçirmiş isyan yo
lunu tutmuştu. Vilayetin hir çok yerlerinde vergileri toplamış; 
halkı türlü' tekliflerle hıktırmıştı. 

Ahuşga, Sultan Mes'ud, Sahip Alaüddin ve öteki emirlerle hir· 
Hkte kalahalık hir askerle kaleyi muhasara altına aldılar. Tam hir 
ay mancmıklarla hisara taş yağdırdılar .. Kaledeki asilerin işleri 
:Zorlaştı. Henüz ecelleri yetişmemiş olacak ki o sırada Azerbaycan 

taraflarından ·hir takım karışık haberler yayıldı. Kalenin fethi de 
bu suretle engellerle karşılaştı. Nihayet muhasarayı kaldırarak işi 
yüz iistii bırakıp çekilrneğe mecbur oldular. 

Kazan Han'ın ölümü {21) 
Bu yıl, padişah Kazan Mahmud Han memleket çevrelerinde hir 

gezinti yapmak, sınırların korunması için gerekli tedbirleri sağla-

(20) Oahi oğlu. Konya Ereğli'sinin Poyraz tarafındaki semte 
Cahı mahallesi derler. Ben (,}ocukken .o civardaki ilk mektepte 
okumuştum. Belki bu Oahi oğlunun orada arazisi, yahut onun 
kabilesi orada otururdu. Türbe falan pe]r hatırlamıyorum. Uzluk. 

(21) Kazan'ın ölümü hakkında Efl&,ki der ki: 
Bir gün illu Arif Çelebi Mevlana'nın türbesinde seınada idi. 

O gün hadden aşırı şurlar eyleyip mübarek destarını arab usu
lünde sardı, kurt postundan olan kürkünü aksi giy:di. Sema ede
rek türbeden dışarı çıktı, bütün halk ve guyendeler de onun ar-
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mak üzer~ (Horasan) taraflarına yollanmıştı. Ansızın devletinin 
sona erdiği, talih yıldızının söndüğü, saadet güneşinin batt~ğı ha
beri yayıldı. (Kazvin) dişında (Cennet kapısı) denilen yerde dün~ 
yadan göçtü. Bir tara~ta onun türlü türiii adalet ve ihsan nurla
riyle aydınlanall gözler kararırken öte tarafta saltanat düşmanları· 
nın daima yerleri öpen riyalı dudakları gülümserneye başladı. 

Kazan Han, adil bir padişah idi. Temiz bir düşünceye, kes· 
kin bir zekaya sahip idi. Kurmuş olduğu padişahlık töreleri o za· 
mana kadar hiç bir hükümdara nasip olmamıştır. Bu hususta bir 
kaç söz söylemeyi lüzunılu gördük: 

Kazan Han'ın padişahlık ayinlerinden biri sekiz köşeli kemer· 
ler üzerine dayanan yüce sarayında minher ve mihrab ile bera~r 
;renkli ipekleı·le süslenmiş bir tahta minarenin bulunması idi. Bu 
'ibadet dairesini cuma gü~leri için tertip ettirmişti. Cuma namazı ,, 
kılındıktan sonra memleketin bilginleri, şeyhleri ziyaretine gelir· 
ler, sarayın mescidine inerlerdi. Azizlerden, erenlerden bir der· 
nek o hayırlı sığınağa devam ederler, nimetlere, ikranılara konar• 
lar, hayırlı konulardan dine ait balıisierden söz açarlardı. 

Hassa dairesi çadırı o şeicilde tertip edilmişti ki; bunu meydana 
getirmek için ikiyüz usta ve döşemeci yirmi gün çalışmış ve öyle 
bir azaınette döşemişlerdi ki çadırın bir tarafı üç gümüş direk üze· 
rine, öteki tarafı üç altın direk üstüne dayanmakta idi. Padişa· 

hm makamma tesadüf eden köşesi Feleğin gök kubhesi gibi parlak 

yıldızlada süslenmiş, renkli cevahirlerle bezenmişti. Çadırın bir 
köşesine Arşdan drıha yüksek ve nefis mücevherlerle işlenmiş dört 
ayaldı bir taht konulnıuştu. r~feclisindeki eşya ve tal~ımları halis 
altın ve giimiişten yapıiniış, surahiler, kadehler, cevahir ve mer· 
can kalemalı idi. 

kasından yürüdüler, ölüler musallasına kadar gittiler. Orada kür· 
künü omuzundan aşağı atıp «gaip cenaze namazı kılın» diye bu
yurdu. Namazdan sonra yine türbeye döndü. İstigraktan kendi
ne gelince anası Fatma hatun, namaz 'keyfiyetini sordu: Vaktın 
padişahı Gazan Han - Tanrı onu yarlığasın - alemden geçti dedi. 
Bu vakıa 703 yılı içerisinde oldu, bir müddet sonra Konya tüeearı 
geldi, onun ölümü haberini getirdiler. Eflaki, t, II. P. 321 Ga
zan Mahmud Han, ll Şevval 703, 17 Mayıs 1304 de öldü. D'Ohsson, 
Histoire des Mongol, t. IV., p. 350. Uzluk. 
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Hulasa Kazan Han'ın saltanat çadırında gözlerin görmediği. 
kulakların isiimediği derecede bir ihti~anı ve dehdehe var idi ki 
böyle bir sa;ay çadırı zamanımıza kadar hiç bir hükümd.arın eline 
igeçmeıiıiştir. Etrafından misk ve amher kokuları süzülürdü. Ça
dırın terrlhatı bittikten sonra İlhan'a gelip görmesini arzettiler. Bir 
kaç gün · s.avsakİadi. Menil~ket ·ve devlet i~lerinde pek bilgili ve 
temiz inanlı olan padi~ah huyurdu ki: 

~~Ben işi sorup tahkik ettim. Malumdur ki padişahlarda yüzhill 
türlü kudret ve istidat vardır. Böyle 'mükemmel ve muhteşem bir 
çadır şimdiye kadar yapılmamıştır. Fakat kemaline eren her dev
iet zevale yaklaşmı~ demektir. Beninı bu seraperdeyi ge:Zmeğe ve & 

taht üzerinde otiırmağa gönlüm varınıyor. ' 

Bunun üzerine menıleket emirlerini, vezirlerini, imamlarım.. 
kadılarını ye şeyhleriyle hafızlatını ve daha ha~kaca salih ve ahid 
kimseleri davet ettiler. 'Kalabalık bir cemaat toplandı. Üç giiıı ~ 
geeeli giindüzlü namazlar kılındı. Dualar okundu. Bir kaç defa 
hatİnıler indirildi. Ancak bu dini ayiııler yapıldıktan~ sonra padi
şah çadıra girdi. Hiç hir çağda e§i görülmemiş olan (Şahane -.,. 
raperde) yi ·gözden geçirdi. 

İşte Kazan Han'ın ölümü bu yüce makanıların kemalden zevale 
yüz tutmasına sebep oldu. Ecel eteğine yapışınca ne hu töreleriıl. 
ne de o parlak ayinlerin düzeni kaldı. Bir şair 'öyle diyor: 

«Yer üzerinde taht kuran hangi padi~ah vardır ki asüman so- · 
nunda onu da s:arsmasııı. · Semanın altında doğan her mahlftkun, 
hiri topraktan; biri de kandan olmak üzere iki anası vardır. Kan
dan anamız hizi naz içinde besleyip hüyütür, fakat toprak ana ni
hayet ondan geri alır. Dünya evi~in iki kapısı vardır. Birinden 
girilir, ötekinden çıkılır.» 

İskender (Ahi hayat) aramak için hazinelerin gururunu b~ın
da ta~ıdı. Defineler bulmak sevdasİyle uzun yÔllara gitti; canının 

·kuvvetini artırmak isterken hayret çölünde cansız düşt'ri. Aradığı

nı bulamadı. Fakat hikmet atma binen (Hızır Peygamber) haya· 
tını ehedileştirdi. «Sen benimle herahe:ı; bulunmağa tahammül ede· 

mezsin» itabiyle Musa peygamber'le yold,aşlık yapamadı. Azizler
den biri diyor ki: 
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. «Devletlüler için, bir geçit yeri olan şu dünyadaki değişiklik· 
lerin sebeplerini anlamak gerektir. O dünya ki, her_ tarafı fitne· 
lerle, yalanlarla doludur. Ona aldanıp da hatırlarının şahinini 

yükseklere uçuranlar cihanın ahvaline dikkat etmezler. Bilmezler 
ki, daha evvelki -hükümdarlar nasıl gelmiş, nasıl idare etmiş, na• 
sıl geçip gitmişlerdir?~ fi_kıbetleri ne olmuŞtur? Dünyada ne ye· 
miş, ne götürmüşlerdir? Ancak bu geçiüi alemin iğreti süslerine, 
servetlerine güvenip de uygunsuz yollara sapmaktan sakınanlar, 
ayaklarını cih~nın -gurur dairesinden çekenler ve ruhlarıı:u onun 
.kirlerinden temizleyenlerdir ki iyi ün bıra'karak giderler. Zaman 
kurda benzer. Kimi yakalarsa onu parçalar. İnsan etiyle geçinen 
böyle bir canavara nasıl güvenilehilir? Giderken dünya malından 
bir şey götüren kimse yoktur. Gelip geçen her faninin dünyadan 
götürebileceğı şey, 1

• ancak yapılmış olan iyiliklerin manevi kazaıt· 
cıdır.» 

Bir şair de şu ihretJi. sözleri ·söylemiştir:. 

cGel! söyle! Perviz, .dünyadan ne 1götüi'dü? Git ve sor ki, Kisri 
zamaneden ne fayda buldu? Biri hazinelerini ba~kalarına bıraktıc 
ôteki fethettiği diyariarı başkalarına ıs:marladı. .lfiyet içinde ya• 
tayanlar mal ve s~rveti olıılayanlardır. Cihanın malına sahip oluı• 
lar ne oldu? Akıhet ölmediler mi? 

Dünyadan bir şey götürehıleııleı:~ ancak götürebileeekleri ka· 
dar aldılar, Yeyip içenler ancak. midelerini dolduracak kadar sad 
ettiler. Kazan Han'ın. öJümü içfn yazılan tarih kıt' asında şu SH• 
ler vardır: · 

c703 yıİı Şavval ayının onbirinci Pazar günü öğle vaktı (Kaz.. 
vin) sınırlarmda bulunurken adalet cihanı dindar Kazan Han bu 
geçici alemden yüce cennetler tarafına gittt> (ll · Şevval • 703 = 141 
Mayıs • 1304). 

Olcayto Hafn'm eüliisu 

Kazan Han'ın devleti .sona erdikten sonra :menıleke'i: tahtı (Ol• 
eayto) nun cülı1siyle şeref buldu. Bu cülô.s dolayısiyle vurulaıi he, 
nöhetin yankıla,rı gök kuhhedeki yedi bekçinin kulaklannda seslen. 
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di. Biri zamanenin asafı (Reşidiiddin) öteki divan veziri (Save'li 
Sadüddin) olmak üzere her biri hakkiyle bilgin ve değerli iki ve
ziri var idi. Bunların güzel tedhir v<ı idareleriyle bütün menıleket 
sükfuı ve güven içinde bulunuyor, zengin, yoksul her sınıf halk, 
devletin adalet sığınağında kaygusuz yaşıyordu. 

Bu sıralarda (İrencin) (22) Anadolu'ya geldi; Menıleketi do· 
laşmağa başladı. (Konya) çevresine vardığı zaman Türk heylerin· 
den {İlyas) adı~da biri .Büyük Alaiye hanına gelmiş, o geniş kar· 
vansaray'a sığınarak isyan etmişti. (İlyas hey) irencin'in ziyaretine 
gelmediğİnden Türk ve Tucik askerlerinden bir kafile bu asinin 
muhasarasına gönderilt\1: Yirmi bin süvarİ iki ay müddetle gece 
gündüz bu mevkiin zaptma uğraştı. Ne mancınık taşlarından, ne 

çelik zırhları delip geçen ok sağanaklarından, ne de neft ve ateş 
saçan aletlerden lıir fayda görüldü. Bundan sonra her yerde bir 
karvansarayı veya her şehirde bir· şifa yurdunu ele geçirenler is
yana koyuldular. Buraları birer. isyan ve fitne ocağı haline getir
ililer. 

Yine bu yıl içinde divan veziri Sadüddin'in kardeşi (Şerefüd
'din Misafir) menıleket kanunlarını düzeltmek ve maliye işlerini yo· 
luna koymak üzere Anadolu'ya geldi. H~yle güzel huylu,· me· 
ziyyet sahibi bir vezir idi. Fakat etrafındaki hacipler, naipler leş 

(22) · irencin Noyın hakkinda E~aki der ki: 
Sadeddini Mesnevihanı V eledi · «demek S. V eled'iiı mesnevi

lerini okutan zatlar varmış, Uzluk» anlattı: Bir gün büyük Emir 
İrencin N oyın Sultan V eled'i ziyarete gelmişti. Dedi ki, bizim 
Bakşilerimiz «Bakşı· alim demektir» Cihanın hudavendi yani sahi
bi 40 dır diyorlar, doğru mudurY O cemaatın sözüne göre Ulu bir 
taiırı vardır ki 39 huda anın hükmü altındadır ve her biri andan 
hudalık tutarlar, ve o kırkıncı huda hepsinin başıdır, ondan yu· 
karıda yoktur. Bir başka misal vereyim: senin uşakların ve adam"" 
ların senin fermanına bendedirler, seni kendilerinin sahibi bilir-· 
ler, sen de kendini Han'ının bendesisin, o ·aa Kaan'ın bendesidir. 
Bu herbirine vacib ve savab -odur ki kendi hakiminin müsahhar ve 
mutli olalar, siyaset nıehuzu olmıyalar, yavaş yavaş ulu padiş~hın 
dergahına erişmek ve karda anın takdir ve tahriki iradetİnden 
kardadırlar. O ulu Tanrının temşiyeti meşiyetindedirler, hal dili 
ile hepsi Tanrı uludur derler, Ulu tanrı am bilirler, hem de öy
ledir, bütün peygamberler, veliler Ulu Hakanın Tuşmal ve yakın-

' 
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kargaları gibi tamakar ve vurguncu kiınselerdi. .:Kişinin huyu 
pek güzel olunca hizmetinde bulunanlarm ahlakı bozulur» derler~ 
Giine§İn ışıklarına perde tutan bulut parçaları.nasıl onun parlaklı· 
jmı örterse bu karga tabiatlı kimseler de vezirin parlak fikir ve 
tedbirlerine engel ı:ıluyorlardı. Bu yüzden işlerin düzeninde yürü· 
mesi miiınkün olmadı. Bu güruhtan her hangi biri eğer halktan bir 
kimsenin dileğini yerine ~tirmi§ ise, bu, onların ahlak ve tabiat· 
larındaki iyilik netieesi değil, belki yanlış bir tesadüf eseri olınut" 
-ıur. Şair diyo~ ki: " 

«Güneşe cimrilik yara§maz, fakat kara bulutlar onun ı~ığma 
-engel olur.» 

Taheristan'lı memurlar emanet ve diyanetten uzaktı. Kir 
man'lılar, Horasan'lılar ise yoksul ve zavallı halka 'peri§anlıktan 
başka bir şey getirmediler. (Rey) lilerden, Şiraz'lılardan ise iş ha• 
'§armak beklenemezdi. 

Şerefiiddin ~\1isafir'in iki naibi vardı. Biri (Bahaüddin Daru) 
idi ki hiç bir derde ilaç olmadı, belki ahaliyi teklif ve tanıli ate
~iyle kasıp kavurdu. Öteki de (H evle rudu) idi. Bunlar bin kişi·. 
nin yüz suyunu bir ekmeğe satan kimselerdi. Her ne kadar bir ta• 
kım vergiler tarh ettilerse de etraf vilayetlere gönderilen aıiıİlleJ.'. 

-ceplerini . dolduı;maya çalıştıklarından koydukları teklilif esaslan~ 

ttitunamadı. Şerefüddfn misafir, .geri dönünce kurulan bütün ni:zam. 

larıdır, halkı onun hizmetine çağırırlar; onun halı::ikat. ve de.rin~: 
liğine erişmişlerd,ir, kendileriyle bir ayin, yarlığ ve ferman,,·mv.Çi~ . 
.ze, kerMıJJ>t, şimşir tutarlar. Fa~at başkalarınınki onia,r }ıa,tayı·_ 
taklid ederler, uydukları ayrı.hudad~r. ·· · 

Akıllı, gönül gözü açık kimse ·odur ki sultanııl yakınlarmın~ 
_yaptiğm vapar, onlarla dostluk tutar, o yQl üZre hayu:lı, iş,e)nkı· 
yada me'~.-~ul olur, Sultan ·hazı·etine yol bulur, maksada, edŞe. Şu· 
nun gibi ki senin has ve mukarriplerin değersiz --~ ,,'ğ{~rlere'~benz&- · 
mez, zira alıaliye anlardan lıacet reva olur, başk'tl<ırdan bu mü
yesser olmaz. Peygıfnıberlerin, Yelllerin yolu da bııdur. Noyın bu· 
nun üzerine baş kodu, miirid ıoldu. Ben bu sual'İ alim ve hakim
lerden kaç defalar sormuşt.um, hiç bir uludan hö;vle ay dm cevap 
almamıştım,. bugün ona eriştim, hakkın inayeti, sizin himmetinizle 
islam dini yiiz getirip anlardan bizar oldum, müshi..-.ıan oldıun de· 
di. Erlitki t. II, P. 271. Aksa:raylı Konya'nın Moi!;uJLıı· tarafından> 
yağma.-smdan çok balı~ı>tmez; İrencin Noyınlarm ı;m u.lakalar~ 
tesiri olsa yakışır. Uzluk. .ı 
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ve kaideler de bozuldu. Vilayet mutasarrıfları tekrar kendi bölge
lerinde vurup kırmaya başladılar. Halk bu hallerden tamamiyle 
hıkmış, usa:nmıştı. 

Sultan Gıyasüddin 1\Ies'ud'un ölümü · 

Bu sıralarda sultan Gıyasüddin Mes'ud, müzmin bir has~alığ;i' .• 
yakalanmıştır. Vücuduna arız olan felç ve başka marazl~r. günler
denberi d~vam ediyordu. Artık ne dilinde, ne vücudunda duygu 
ve hareketten eser kalmamıştı. Her ne kadar· zamanenin (Cimşid) i 
fierecesinde bir sultan idiyse de artık ·devlet kendisine arkasını ç~ 
virmiş, gerdeninde iki yılan taşıyan (Dahhak) gibi feleğin cefasım 
çekecek takatı, hadiselerin darhelerine karşı koyacak kudreti kal-. 
mamıştı. izzet hazinesi olan göğsü adeta bir gam denizine dönm~, 
sadefi andıran karnı misk keçilerinin göbeği gibi delik deşik olımı§.. 
ömrünün sayılı rakanıları sıfıra inmişti. 

'Mizacı bozulan, gençliği çöken zavallı sultan tam bir sene 0> 

.çetin ıztıraplar içinde çırpındıktan sonra kolu, kanadı kırılmış biır
kuş gibi dünyadan göçüp gitti. Sultanın ölümü memlekete sarsm• 
tılar, kargaşalıklar düşürdü. Padişahlık güneşi onun gitmesiylb
karardı. Devlet ayı onun hükümdarlık semasında hattı. Cihalllilfjj, 
ıgiizel güııleri sona erdi. 

Her doğll§un bir ha~ışı, her yükselişin bir düşü§ü vardır. z-. .... 
man, her kime bir eliyle cilve etmişse öteki eliyle onu herbad • 
meğe çalıtımıttır. Felek, sabahtan verdiğini gece geri alır, ko,... 
·duğunu kaldırır, diktiğini devirir. Slutan Gıyasüddin Mes'ud · d~· 
ıdııayet dünya emanetini geri "verdi. Can ku§Ullu ten kafes~dfa; 
-uçurdu. Şair ne güzel söylemi§tir: 

cF~ryad elinden, ey canavar kılıkl} zamane! Yusuf gönüll..._ 
lerden ne istiyorsuri?» 

Sahip <Lağüşi)nin vezirliği 

Bu sıralarda (Lagüşi), (Ağarçeri) adında bir emirle Anadolt» 
vezirliğine gönderilıniş, altın damg~lı bir yarlığ hükniüne gö-m 
(Erzurum) sınırlarmdan (Antalya) kıyılarma ve (Sinop) sahilleriJııı. 
den (Diyarhekir) hudutianna kadar uzayan bütün Selçuk diy~ 

" 
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1\lllm idaresi ona havale edilmişti. Lagüşi, halkın 
"'Jacağı kadar. ağır teklifler· ve iltizamlar getirdi. 

Her kim kendi çıkarı için Tanrı emaneti olan halkın boynuna 
;ıı.ğır yükler yükletir, her çoban, sürüsünd~n mes'ul bulunduğunu 
-mıutıirsa tehlikedea başka bir meyva elde edemez. Her işte kolay• 
iık yoluna 'gitmek rahatlığa sebep olur •. Çetinlik her zaman zarar 
~etirir. 

Yeni vezir bir müddet (Ağaçeri) ile birlikte dehdehe ve ihti· 
tıam gösterdi Bayraklar ve davullarla dolaştı. Bu gibi dehdeheler, 
Jmru gürültülerle mevkiini yüceltmek, itibar kazanmak istiyor ve 

bu suretle de vergileri artırmak yolunu düşünüyordu. Halbuki ne 
})ayrak ve ne de davul ile isteğini yerine getirehildi. Neticede hiç 

\ 

bir şey yapamadı. Müellif: Sahip (Lagüşi) hakkında yazdığı ibir 
Inieviyede şöyle diyor: 

«Senin için niedih veya lıiciv yaraşnıazsa da benim can hağ!f
.}ayan sözlerim her halde ho~una gidecektir. Ey dinleyenler! Bu 

'SÖzleri iyi kavraym ki onun sağır kulağına ulaştırasınız. Eğer bu 

.adam daha iki ay vezirlikte kalacak olursa memlekette ne ~hirden 
;.ibir eser, ne de ev hark sah~i kimselerden bir haber bulacaksın! 

iBu gidişle her eli hayrak tutan vezir, her eli kalem tutan edip 
-~lacak. Davullara, döınheleklere, düdüklere artık hacet kalmadı. 

Hangi köye uğrasan kendin bizzat (İsrafil) in (sur) u gibi öt~ 
-~raya ölüm sesleri götüreceksin •••• :. . · 

Ağaçeri'ye İrencin iltifat .göstermediği gibi kıyınet de verme
·di. Bundan dolayı pek güc-endi. .t\hvalden şikayette. bulunmak üze

lre İlhanlık makamına gitti. . Kendi fikrince buradan kuvvet ala• 

'Cak, istediği gibi hükmlinü yürütebilecekti. Fakat İlhan katında 
umutlandığı yardımı bulamadı. Ancak onurunu korumak için yar· 

lığını yenileyerek geri döndü. Bu dönüşten de bir şey koparamadı •. 
·Kırılan çanak yerini doldunnamıştı. . 

Y ezir Lagüşi, elçisi Ağaçeri'nin 'düşkün durumunu görlin ce; 
<ından yüz çevirerek İrencin noyın'a yanaşmak zorunda kaldı. Vi: 
layetlerden büyük bir desise ile toplamış olduğu paraları onunla 
yarı yarıya hölüştü. Ağaçeri, bu hale uzaktan seyirci kaldı. Ar-
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'tık bir itibar ve mevkii kalmadığını anlayınca kör pişman geri. 

'döndü. 

Lagüşi bir müddet saz, söz alemlerinde çalıp çağırdı. Fakat 
güzel ahlaklı ve iyi tedhirlİ bir insan olınadığı için bu çalıp çağır
malar kendisine kuru gürültüden ba§ka bir safa vermiyordu. Neş'e..:. 
sj. solınuş, debdebesi bozulinıuştu. Gönül, vücudun sultanıdır der
iJ.er. Onun neş'esi arttığı zaman bütün aza da neş'elenir; insanı• 
ruhu safa bulur. Fakat gönüle kaygular dolunca vücudun da ahen
.·gr bozulur. 

'İrencin bu yıl zulüm yapmağa, dünya malı hırsİyle her tarafa 
el uzatmağa koyuldu. Bu yüzden {Aksaray). taraflarınd~ bir takım 
fena hadiseler baş gösterdi. Bunlardan biri Alaüddin karvan.sa
rayı vak'ası idi. Müelliİ bu hadiselerin taEsilatını anlatırken di
yor ki: O yıl, padişah Kazan Han'ın yarlığı gereğince memleket 
.evkafının (Mütevelli) si bulunuyordum. Karamanhlar, o sıralarda 
IJ:ıüyük Alaüddin hanına çekilmiş olan (l\femreş) adında bir asiye 
'karşi besledikleri düşİnanlık yüzünden hanın burçlarından ikiaini 
harap etmişlerdi. Bu tahrip dolayısiyle Konya ve Aksaray yolları 
tamamiyle kapal~ kaldı. Memleket vezirliğinden verilen yarhğ ve 

{Al damga) hük~ün:e gö:ııe on bin adet(?) sarf etmek suretiyle bu 
yıkık hurçları ~n arttır dım. Yapılan tamirden maksat o vakfın tek· 
·rar ira:t getirir bir liale konulması idi. Han, iki yıl sonra tekrar 
'eski parlaklığını buldu. Halka güven geldi, yollar açıldı. Bu se· 

fer Türk beylerinden (İlyas) adında birisi (İrencin) noyma karşı . 
'isyan ederek bu hana sığındı. İrencin, Bnce de bahsettiğimiz gibi 

20,000 kişi ile tam iki ay müddetle .burasını muhasara ettiği halde 
'bir şey çıkaramamıştı. V arlı ğı, daima memleketin yıkilmasma se· 
'hep olan Aksaray'lı (Şen:ldt oğln) hamn tamirini bahane ederek 

fesatçılığa başl~dı. Zaten vilayetlerln imarı, vakıf ve hayır mües
seselerinin tamiri gibi işler bu bozuk fikirlHnsanlar nazarmda bü

yiik bir cinayet sayılırdı. İre~in, beni bu hamn tamiri suçu ile 
töhmetli.saydı, müslümanlık ~atuarına göre yaptığım hayırlı işten 
dolayı hırpalamak istedi. C.uya o han tamir edilmemiş olsayınış 

. (ll yas) da oraya sığınmaz; bu kadar Moğul kanı dökülmezmiş gibi 
fisit bahanelerle muhasarada ölen her Moğulun kan bahasını bu 
acize yükletti. Önce sarfedilmiş olan 10,000 adetten başka bu se-
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fer de zorla 6,000 adet tazminat kopardılar· Müslümanlıkta ve hü
kiiınet şartlarmda Evkaf mütevellisi içiiı. memleket vakıflarını ba
bınsız bırakmak nasıl bir hıyanet saydırsa (İrenein) hükiımeti .za
manında da hmıları imar etmek öyleee bir suç sayılıyordu. Bu ak
si telakki, zanianen:iıı garip cilvelerindendir. 

Hakim, ayağını adalet caddesinde pek hasmalıdır ki işler hayre 
dönsün, memleket helalardan kurtulsun. Et bozulursa tuz ile ıs
'lah edilir. Fakat tuz bozulunca hiç bir çare buhınn:iaz. Mazlu
mun bir dileği olursa hakimden çare arar. Fakat hakim zalim olur
sa; işlerin akıhetini görebilmek için hasiret gözü kapalı olursa ona 
t~dhirin ne faydası olabilir? İkinci bir vak'a daha: ~ 

Şekfrr' oğlu Oktay, bir yarlığ hükmünce (İncu) ve~gileri tah· 
'silatı için Aksaray'a gelmişti. Sarf ettiği gayretiere ve uzun sözle
re rağmen irencin'den yüz bulamadı. O da Ağaçeri gibi eli bol" 
'döndü. 

İrencin, yalnız (Ali pa~a1 nin Aksaray caddesinde atadan kal· 
ma hükumet ve idaresini tanımı~, bu mevkii yine ona havale et
mişti. Halbuki Şenkit oğlu İrencin'e arkalanarak Ali Paşa'ya düş
man kesildi. Ortada hiç bir se1ıep yokken adeti veçhile gerek (Ali 
paşa), gerekse kardeşi (Ahi Aİ:ınıed) aleyhinde bir takım iftiralar 
uydurdu. Yaptığı telkinler, İrencin'in kafasında yeı- tutmağa b~ş
ladığından Ali Pa§a ile kardeşi Ahi Ahmed ve adamlarını ortadan 
kaldırmaya karar verdi. Bu yüzden Ali Pa~a ile Şenkit oğlu ara
sındaki açıklık muhareheye kadar vardı. Dört ay miiddetle her gün 
Şenlut oğlu, çekildiği Aksaray şifa yurdundan dışarı fırlar, bu iki 

kardeş ve adamlariyle şehir meydanmda çarpışnrdı. Her ·iki ta• 
raftan bir çok süvarİ ve piyade yaralandı. Nihayet iki tarafın kuv· 
vetleri de yüzlerini kendi yurtlarma çevirdiler. Daha sonra tatar 
askerinin gelmekte olduğu hakkında Şeı:ıkit oğlu tarafından çıkarı· 

lan bir şayia ağ~zlarda dolaşmağa başladı. Bu uydurma haber üze· 
rine bozgunluğa yüz tutan Ali paşa müellifin mülkü olan (Salime) 
kalesine gitti. Oradaki adamlariyle, akrahasından kale katibinin 
yanına· sığındı. Ş enkit oğlu ile o zamanın Aksaray kadısı (Me
rendli Mecdüddin) intorunu bahsi geçen Ali paşa kafilesini takip 
ile (Salime) kalesine dayandılar. Paşaya dostça haberler gönder· ' 
diler. Andlar verdiler. Paşa bunların sözlerine aldanarak kaleden 
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.(fışarı çktı. Halbl).ki hainler yeminlerini çiğnediler. Ali paşa ile 
.otuz adamını öldürdüler, Bütün· servet. ve mallarını • Müellifinki 
de dahil olınak üzere yağınaladılar. 

Şey~ .Cemalüddiİı Hamuşi 
Büyük §eylılerden (Cemalüddin Hamu~i) ~ehirdeki bu karışık• 

lıklardan çekinerek menıleketi terketmi~, bir kaç. gün rahat ya~a-
3.Ilak umudu ile (Salime) ye gelmişti. Şeyh Cemalüddin değerli 
pirlerden olup daima seccadesinüe Tanrı'ya kullukla m~guldu. 
Y a~n yüze yaklaşmıştL İhtiyar şeyhi esir ederek şehre yaya getir
-diler. Yirmi gün işkence yaptılar sopa ve çomak darbeleriyle bütün 
vücudunu hereler içinde bıtakarak ölüm d;erecesine getir
diler Yüz yıldanberi biriktirmi~ ve ihtiyarlık günleri için saklaiiPf 
olduğu bütün servetini meydana çıkardılar. Para ve ecnas altınla· 
-rından ba~ka eski sultanlar zamanında basılmış 12,000 tane altını 
vardı. Alıp tasarruf ettiler. O dinsiz mel'unlar zavallı ihtiyan 
iyice soydular. Ellerine geçen malın beşte birini İrencin'e verdi
ler. Geri kalanını da kendi zimmetle~ine geÇirdiler. 

Aksaray' da öldürülenler 
Aksaray' da öldürülen sayılı kimseler şunlardı: Ali Paşa, kar

deşi Ahi Ahmed, (Hoca Ömer Şerefüddin), Hoca Yakut), (Haci. 
Yusuf) {23), Ferhad, (Nerba~ı), (Leylei katip oğlu). 

Şenkİt oğlu bunlardan ku~kulanıyordu. Hepsini birbiri ar
·dından (Rind) lere teslim ederek rlıüfsit emelleri uğrunda öldürttü. 
Eunlam ardından da (Sarıca Müşrif) ve daha ba~ka katipierden 
.ele geçirdikle;rini öldürerek mal ve mülklerini yağınalattı. 

Memreş oğlu vak'ası 

Menıre~ oğlu, Karaman oğullarından yüz çevirmi~, adamların• 

(23) Aksaray'da Hacı Yusuf mescidi adı altında dış duvarı 
en güzel çinilerle süslü mescid hala vardır. Zafer mektebi yakı· 
nındadır, camiin imaını Aksarayın eski ailelerinden Kadı oğul
larıdır. Uzluk. 
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dan elli kişi ile birlikte sığınmış olduğu Alai hanında bozguna uğ- · 
-rayarak (Sutay) ın müsaadesiyle (Eyüphisar) kalesine yerleşnıişti. 
Şenkit oğlu, ortada hiç bir sebep olmadığı ve bu adamların kimse-
ye zararlari dokunmadığı halde Memreş oğlunun üzerine yürüdü. 
Kaleyi muhasara etti, bir çok tahribattan sonra zafer hulamayarak 
geri döndü. Memreş oğlu, bir müddet sonra her hangi bir isyan
la ilgili olmadığına güvenerek şehre geldi ve bir mescid yanına in.o 
di. Şeııkit oğlu, tıpkı Ali Paşa'ya yapmış olduğu hadiseyi buna da 
yapmak istiyordu. Memreş oğlu, bu hiyleler dolayısiyle İrencin'e 
zaten gücenmişti. Müslümanlık icaplarına göre iı;;ittiği her söze 
körü körüne itimat etmeyerek ancak her iki hasını karşılaştırdık
tan sonra hüküm vermek ve yalnız bir düşmanın sözü üzerine öte
kini suçlu tutmamak lazınıgelirken irencin bunu yapmıyordu. 

Memreş oğlu'nun gafil bir durumda ve adamlarının dağınık 
:bir halde bulunmalarını fırsat bilen hasmı, başına topladığı adam~ 
lariyle, üzerine . bir haskın yaptı. İki taraf muhareheye tutuı;;tular. 

Yalnız ve yardımcısız kal~n Meınreş . oğlu can havliyle yanındaki 
mescide sığındı. Dinsiz Şenkİt mescide ateş verdi. Memreş oğlu: 

sanki {Ehulehep) tarafından yaktırılnıış olan bu ateş arasından, 

'dışar fırladı. Aralarındaki çarpışmada öldü. Şehirdeki ambarları,. 
paraları, serveti tam bir ay müddetle yağınalandı. Bir kısım am· 

baHarını naklettiler~ Ma~tulqn naip ve mutemedine ~şkenceler· 
yaparak (Eyüphisar) kalesindeki definelerini açtırdılar. ·İki ester 
yükünden fazla çıkan altın ve gümüş paralarını zaptettiler. 

Söylendiğine göre Meınreş oğlu, nakid, ecnas ve sürü olarak 
üç yüz bin altına varan bir servet bırakınıştı.' Bunlardan ufak bir 
payını sükUt hakkı olarak bir elçi ile İrencin'e gönderdi. Üst tara•· 
Iını, tamamİyle daldırdı. 

Pek pinıti .ruhlu olan Şenkit oğlu, o . servetin bir hayrını gör· 
mediği gibi hiç bir hayırlı işe de sarfetnıedi. Bu yüzden de her 
lı:ıesin düşmanlığını kazandı. Hazreti ·Peygamber bir hadisi şerifte 
·.:Pin~erin malını harise veya var·İse müjdeleyin!» buyuruyor. 

Başka bir vak'a daha: 

Bu hadiselerden sonra Aksaray'ın eşraf ve ileri .gelenleri lle· 
imam ve şeyhlerinden -ve haksız yere öldürülmüş olanların varisle:--: 
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rinden yüz kişi kadar bir dernek (Yapanlu) yayiağında bulunan 
-(İrencil) in yanma giderek Şenkit oğlu'nun zulümlerinden şikayette 
bUlundular. Meseleyi haber alan Şenldt oğlu, yağmaladığı mal· 
l~dan ayırdığı ufak bir hediye daha göndererek irencin'in ağzını 
kaparnağa muvaffak oldu. Bu suretle· yapmı~ olduğu zulümlerden 
dolayı hiç bir mahl:ı1m hakkında &dalet gösterilmedi. Şikayetçi· 
ler eli hoş geri dÖndüler. · Müellifin hu hadise münasehetiyle yaz. 
dığı h ir şürde şu nükteler vardır: 

«Zalim bir hakim, kalem silahiyle yay ve ok taşıyan hırsızlar 
· kadıı.r aşkıyalık yapar. Ba~ımızm selameti için kurtlardan korku· 

muz yoktur. Çülıkü uğradığmız bütün tecavüzler, adaletsizlikler 
çobandan gelmektedir. Hırsızın, bağ duvarını delmemi~ olduğuna 

şa~mamalıdır. Çülıkü hırsızlığı bizzat bekçi yapmaktadır.» 

İrencin, bu vak' alardan sonra klılluğunu arzetmek üzere İlhan• 
lık katına gitti. İltifatlar görerek, yarlığım yenileyerek döndü • 
. O yıl (Niksar) da kı~lak kurdu. Bu şehir ve çevresinin gelirlerine 
burada anlatılması uzun sürecek bazı bahanelerle el koydu. Şehir 
ve vilayet vergilerini .o kadar sert ve şiddetli icraat ile tahaile hq
.ladı ki vaktiyle kararla~tırılm~ olan tevziat dairesinde toplanan bü· 
tün hu vergi ve resimler kafi gö:rümıedi. Nihayet mülk salıipleri 
mallarından vaz geçerek ve~giden kurtulmak çaresine baş vurdular. 
Fakat alçak muhassıllar ellerini halkın yakasından ve sakalından 
.ayırmadılar. Bu yüzden vilayetler tekrr harapiaşmaya yüz tuttu. 
Bir şair deıni~tir ki: 

«Teheasının malından sermaye hiriktirmek isteyen padi~ah, 
'sarayinın temelini yıkınakla ün kazamr.» 

Bu. zalim hakimin elinden feryad eden zavallı halk Ulu Tan· 
rı'ya sığınınaktan başka çare bulamadı. Bir arap §airi §u tavsiyede 
bulunuyor: 

cİşler çığırından çıktığı ve çetinleştiği zaman Tanrı'ya ısnial" 
l~I Seni doği:u yola ulaştıracak odur. Sakın Tanrı'dan başkasına 
.güvemne! O en güzel vekil ve senettir.» 

Mazlumların himmeti, nihayet o zalimi de devirdi. O devleti . 
de sona erdi. (Olcayto) nun şevketi de zeval buldu. O da dünya· 
~an göçtü. 716 = 1316. Şu şiirdeki ihretli sözlere bakınız: 
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cSancar, yıllarca yedi ülkeyi tutmll§tn. .A.kıbet öldü. O var• 
liklardan k~ndisi için hiç hir şey götüremedi. Hüküm ve adaletiy
le dünyanın malını topladı. Fakaıt kendisi yemeden hepsini diiş
manlarına bıraktı. Uzun yıllar, padişahlıkta hüküm yürütmÜf, 

.p_evran sünnü.ştii. Qnun da son nasibi ölüm oldn.» (24} ._ 

Ebu Said Bahadır han'ın padişahlık 

günleri 

Olcayto'nun ölümlinden sonra dünya, (Ebu Said Bahadır) Ha
nın devletinin kudreti v:e saltanatının uğuru ile tazelendi. 1\fenıle

kete yeniden ferahlık, parlaklık ve canlılık geldi Güven, asayiş 
yenilendi. Bütün halk arasında sükfuı ve rahat baş gösterdi Mil
~llif bu hükümdar için yazdığı bir mesneVide ~u takdirleri gös•" 
~eriyor: 

«Dünyanın uğuru yerine geldi, uğursuz yıldızlar semadan dı
şarı çıktı. Cihanın dönüşü kutlu bir mertebeyi buldu. Seyyare
'ler bu padişahın adiyle te8bih-çekmekrtedir. Şu mes'tid dumm için
~e devlet ve ikbal seraperdesinin iplerini güneşin hüzmelerine bağ-

------
(24) Ol~aytu İranlı müverrihler şi! olduğu için Hudabende, 

siin.n1 muiıarrirler ise Harbende, yani birinciler Tanrı Bendesi, 
ikinciler Eşek bendesi. Halbııki her iki taraf da lıaksızdır. Onun 
aıııl adı Frırbanda yani Moğulcada Üçüncü demek:r:ı:ı.iş. .A.rgun 
Han'ın Ü'}Üncü oğlu olduğu için; Bir zatın adını da Uçüncü diye 
işidiy.oruz. Bk. d'Olısson, Histoir des ;Mongol, t. IV, P, 480; E. 
Blochet. Tntl'oduction a l'lıistoire des Mongol, P. 50, n. I. Uzluk. 

· Efl:.tki diyor ki: . \ . . 
Harbendeyi, raf&ziler, şilliğe döndürdüler, PPygamberimizin 

Medine'deki türbesinde bulunan Ebubekr'in mezarını oradan çı
karmayı, gizlice kararlaştırmışlar, hatta Anadolu'daki hatipiere 
~mir vererek minıberlerıle Çiharyarı güzinin isimlerini söylemek
ten menetmişler. Sultan Veled'e bunu anlatmışlar, son dereced~ 
<ıanı sık:ılmış, bana Enılr Arif Çelebi'yi çağırın ,dernlş. Arif Çelebı 
gelince, yol hazırlığı yap, İran'a git, zavallı Harbendey! bu kötü 
-şeylerden vaz geçinesi için nasihat ey le, demiş. Fa loıt 1m sıralar
da bazı engeller çıkmış, nihayette S. Veled vefat eylen:ıiş, sonr~ 
715 yılında iyi d0stlarla Arif Çelebi yola çıkmış. Bayburt'a, .A.hı 
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ladı. Ruh kuşu, dilekleri sağlamak için memlekete-müjdeler ge
tirdi. ~u saadetli çağlarda onun (Usturlab) i güneşi kucağında 

tUtmaktadır. Devlıet ve ikbal bu padi~aha el uzattı. Sultanlık tah~ 
tına oturdu.» . 

Babadır Han'ın cülusundan biraz sonra memleketteki değişik· 
liklerden faydalanmak isteyen Anı,ıdolu asileri her t~raftan tekrar 
baş kaldırdılar. Yine itaattan yüz çevirdiler. Bunlar zaten kurtlar 
ve köpekler gibi fırsat bekler, . avianİnağa elverişli zaı:qanları ga· 
nimet sayar. Karşılarında kmrvetli düşman görünce kaçarlardı. 

Anadolu'nun her tarafında karışıklık başlayınca müslümanların 

emniyetini sağlamak; sınırları korumak için o~rdu tarafından bii
yük Noyın (Emir Çoban)· kuvvetli bir askerle yola çıktı. Kutlu 
talihi ve uğurlu yıldızı ile Anadolu'ya yetişti. Gelir gelmez atılat 
gölgesini vilayetlere yaydı. O yıl (Karanbük) te kışlak kurdu. 
Memleketin her tarafı onun güzel ~edhiri ve adaletli icraatiyle öy
le yatıştı ki heybetli bütün asilerin gönüllerine korku saldL Bk 
şair: 

<Ünun yer yüzüne şinişek gibi çakan adalet ışığı, karanlıklar$ 
mahvetti.» diyor. Her taraftaki Türk beyleri ona baş eğdiler. (Bur-.. 
gulu) da Hamid oğlu (Feleküddin Dündar), (Gurgurum) da ·E~ret· 
oğulları (Karahisar Devle) de Sahip Fahrüddin oğulları, (Kütahya) 

Emir Ahmed'in. evine misafir olmuşlar, Ramazam orada çıka:r
mışlar. Eıızurum valisi Hoca Yakut oraya gelerek Arif Çelebi'yi 
arkadaşiariyle birlikte kendi köyü tarafına çağırmış. «Erzurum
daki Yakutiye camii bu: ·zatındır. Uzltık». Valinin büyük konağı
na inmişler. 716 yılı şeker bayramı arifesinde büyük bir seriıli 
olmuş, Çelebi şu.rlar etmiş, o sırada V ali Yakut' a : hazır ol, padi-

. şahınız Olcaytu whirete göçtü, amma bizim padişahımız diri ve dai-:
midir, saltanatı zevalsizdir, o vakıtdayız ki Allahin dergahı etra
fını dolan, malıluk hizmetinden halik hazreti hizmetine' gel, baki 
mÜlk:ünün padişahını iste diyerek ŞU ruhaiyi söylemiş: Cihanda
ister padişah, ister emir olsa, hepsinin ayağı Tanrının emriyle 
bağlıdır, ve hepsi onun takdirine mutidirler. Dikkat et, aşık ol, ve
ölümden kurtul, onlar (padişahlar) ölürler, aşıklar nasıl ölürlerf 

Hoca Yakut, bu haberin heybetinden şaşırmış, meseleyi so
runca gaip aleminden öyle gösterdiler demiş, tarihini kaydetmiş
ler. Zilkadenin başındaAhlat şehrine erişmişler, o gece, Harben
de öldü diye haber gelmiş. Bütün halk yasa girmiş. Nihayet Sul
taniye şehrine c:Kazvin vilayetinde bir şehirdir, -şimdi harabesi 

-~ 
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da Germiyan beyleriyle Alişer o~lları .ve o çevrelerdeki kale~. 
{Kastamonu) da ötedenberi ·hiç bir devirde Moğullarm dehdehe
sine kıyımet vermemiş olan • (Süleyman Paşa) gibi büyük· Anadolu 
h~yleri birbiri ardınca (Karanbük). kışiağına gittiler. Ermen me

liki.Tekfur da '(Sis} den ziyarete geldi. Ziyaretçiler, bir çok §aha
.n~ hediyeler, arınağaİılar getirdiler. Bunlar arasında alt:ın işle
.me1i ve zırhlı takıllilariy1e atlar ,silahlar, n.efis. eşya vardı. · Anado· 
Ju heyleri kışlakta .bir çok ikraınlarla ağırlandılar. Hil'atlar ald:ı
iar .. Gönül hoı;ıluğu Üe memleketlerine döndüler. Bu suretle (Uç) 
.tarafları da sükı1n ve eınniyete kavuştu. Ancak (Karaman oğullan) 
gerek Wiat hususunda ve gerekse emir Çoban'ı ziyarette ağır dav
randılar. Emir Çoban ilk balıarda (Konya) ya baskın yaptı. Şeh
ri Karaman oğullarının elinden kurtardı. Y aylakta bulunan Kara
man oğullannın bir çoğunu öldürdü; büyük bir kısmı da Moğol 
.askerlerinin ayakları altmda kaldı. 

Bu zaferden sonra Emir Çoban, karar:gahına, oradan da Ordu
:ya döndü. Temiz soyundan oğlu (Tinıurtaş) ı yerine kaymakam ti~ 
yin ederek meınleketierin emidiğini ona havale etti. . 

Rusrev Adil Timurtaş ın hükUmeti 
Timurtaş, yer yüzünün gülİ.erle bezendiği ve Tanrı'nın rahmet: 

'kalmış»' gelmişler, Şeyh Burak'ın halifesi liayran Emirci, Sinop 
1)elırinin kadı zadesi, bütün vezirler, <büyükler Çelebi'yi karşılamış
lar, törenlerle makamına kondurmuşlar. Derhal Semaa· başlaİnış
!ar, nakkareler, neyler vurmuşlar, guyendeler sılıırlar eylemişler. 
·suıtaniye uluları -biz daha yaş donundayız (don kostüm demek). 
asla sema olmadı, nakkare sesi ve sema elılinin :gulgulesi vezirle
:rin, bilhassa Hoca Reşidüd.din'in, Hoca Alişah'ın kulağına gidince, 
-padişalıın esvapçı başısı Hoca Sai,d'i .göndermişler, büyüklerin mü
saadesi olmadan o zat dirligi nasıl ediyor, hususiyle henüz yeni 
padişalı Ebu Said Bahadır ve büyük vezir Emir Çoban (meşhur 
Ternur Taş'ın babası) henüz gelmemiştir, bu taziyette telıniyet 
etmek kimseye düşmez, git anla demişler. Hoca Said zaviyeniıı 
kapısından içeri girince çelebiyi büyük şurda görmüş, gözleri yaş
la dolan Said, Çelebi'nin ayağ·ına başını koymuş, onu kucaklayan 
Çelebi, büyüklerin,ize söyle ki eğer sizin padişalıınız öldüyse bizim 
padişahımız bakidir, eğer size taziyet varsa Tanrı bendeleı;ine telı
niyet vardır, demiş. Bu vak'aa Zilkadenin 8 inde olup sultanın ölü
münün 48 inci günü idi. Eflaki t. II, P. 323/25. Uzluk. 
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nuriarı cihanm her tarafına saçıldığı ilkbahar aylarında hükumet 
merkezi olan {Kayseri) ye geldi. Orada yerleşti. O sualarda her
nekadar (Lağü,şi) vezirlik makamını işgal etmekte ise de biiyük 
N oyun (Çoban), doğruluk ve adaletten uzak buhmaıı bu adamaı 
itimat göstermemişti. Eski Anadolu beylerinden sehat ve sükiıne
tiyle tanınmış dürüst ve adaletli bir zat olan {Sinanüddin Arız) ı 

oğlu Timurtaş'ın yanına müşaviı: ve (mahremi esrar) tayin etti. 
Onun re'yi ve tasvihi olmaksızın menılekette hiç bir şey yapılnia
yacak, bütün .h;ler ancak ikisinin söz birliği ile yürütülecekti. 

Her vak'ada şahidiniki kişiden az olmaması umumi bir kaide
dir. Çfuıkü bir şahidin görüşü çok dda eksik ve hatalı olur. Sinn
nüddin Arız'ın da sağ bulunduğu müddetçe heraber kaldı!darı 

{Sakatya) kışlağında memleket işlerini düzenine koymağa çalıştı

lar. Divan onun vücudu ile süslendi. Yüce ahl~kı ve yüksek him
ıneti vardı. Ecel ansızın gelip çatınca hayat ışığı söndii. ·Ömrünün 
sergisi d ürüldü. O yıl· (Sahip Lağüşi) nin vezirliği de sona erdi. 

Bu hadiselerin cereyan ettiği sıralarda (Hoca Celal) vezirlik 
yarlığı ile ve maliye işlerini düzenlemek vazifesiyle Anadolu'ya 
geldi. Hakkiyle ldlmil bir Devlet adamı idi. V ezirliğe layık kudreti 
ve emirliğe. şayeste dehdehesi vardı. (Lağüşi) her nekadar vezirlik

ten aziedilmiş -ise de Rusrev Adil (Timurtaş) m himayesi altına 
sığmmış olduğundan sorgu ve süalden ve evvelce yapmıw olduğu 

haksızlıklarm mesuliyetinden, yakasım kurtarmıştı. Hoca Celal 
aynı tantana ile vezirlik hükmünü sürmek üzere iken ansızın Or

du'da (Hoca Reşiüddin) ile divan veziri (Sadüddin) in araları 
açıldı. Dostluklan düşmanlığa döndü. Bir şair diyorki : 

«İki dost, kilit kanatları gibi yanyana gelince bir zaman ıçın 
aralarında ayrılık görülemez. Fakat bu bağlılık ansızın bir engele 
rastlarsa kapalı kilidin k~natlari açılır ve derhal aşağı düşer.» 

(Hoca Reşid) in tedhir- ve siyaset oku, Divan veziri (Sadüd
din) in tedbirleriyle karşılaşınca ezeli takdirin hükmü Hoca Re· 

şid'e uygnı-ı geldi. Divan veziri kendisin·i. sakınamadı. Bu mücade
leler ara~ında Sadüddin, doğru ve yanlış bir takım isnatlarla ya-

' kayı ele vererek kazanın hükmüne kurbanı gitti. Bundan başka 
Divan ulularından ve suclurdan (Celal Türe), (Muharekşah) ve 
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.daha hazı kimseler ecel kılıcından ölüm serbetini içtiler. Bu hal 

.diselerden sonra pek' kamil ve tedbirli bi~ vezir olan Hoca Reşi
iiddin'in düşmanları da fesat çevirliler. O da bir takım uydurma 
~uçlarla töhmetli tutuldu. Dünya gözüne zından oldu. Sadetinin 
rahvan atı aksaklaşnıış, ömrü sonuuna yaklaşmış gibi görünüyordu. 
Ecel gelip çattığı' zaman bütün bilgi~i. yüksek iktidarı kendisine 
fayda vermedi. Akibet siyaset kılıcı ile dünyadan goÇtü. · Azizler
-den biri demiştirki : 

«Hazreti (Hüseyin) in basını (Ziyad) ın elleri arasında, 

2iyad'ın başını Muhtar'ın elinde, Muhtar'ın başını (Musib'in elin· 
de, Mus'ib'in başını da Mervan oğlu (Abelülınelik) in elleri ara-
1lıuda gördüm.» Yine bir şair şu nükteyi hatırlatıyor : 

«İsa Peygamber, yol üzerinde bir ölünün cesedini giirdü, hay
reıle parmağını ağzına götürerek ona; kimi öldürdün kü seni de 
höyl~ öldürdüler? Bugün seni öldürmüş olanlar da yarın başkaları 
'tarafından öldürüleceklerdir; dedi.» 

Ceylanlı Tacüddin Ali Şah'ın vezirliği 

Bu vakalar sırasında ordnda (Sahibi divanlık) mansıbı ile ve· 
.zirlik tam bir istiklal ile (Geylan'lı Tacüddin Ali Şah) da karar 
kıld1. Hakkiyle hayır sahibi bir vezir idi. Tebriz'de öyle büyük bir 

çamiin temelini aıttırmıştır ki Şam'daki (Emeviyye) camiinden 

başka yer yüzünde bir eşi görülmemiştir. Bu hayırlı binalar dola
yısiyle manevi saadete mazhar olanlardandır. 

Yukarıda sözü geçen (Hoca Celal) ın işi çok fenalaşmıştı. Bu 
arada İlhanlık makamından gidip gelmeye başlayan elçiler, Ana-

~lu vezirini temizlemek için çare arıyorlardı. Hoca Celal artık 

mal ve camndan umudsuz düşkün ve bitkin bir durumda idi. Rus
rev. Adil TirnurtaŞ mayasw.daki as alet icabı olarak onu korumak 

:hususunda elinden geleni yaptı. Bu veziri sürüklendiği ölüm uçu.; 
4'umundan kurtarmak, ten kafesine bir kıl ile bağlı olan canını ece-' 

lin pençesiııden halas etmek için çok çalıştı. Bu himaye üzerine i!
hanlık katından naiplik ile beraber tekrar vezirlik rütbesine nı;til, 
GWu. ' 



Sahip Lağüşi'nin son günleri· 

/ . Sözü geçen bu vakalarm cereyanı sırasında (Lağüşi) nin bau 
kötü huylarını ve yolsuz · cesaretlerini büyük Noyin (Emir Çobaıı) 
'a anlatmışlardı. Moğul beyleriyle naipler de şikayetler yağdırdılar. 
Öyle katı yürekli bir vezir idi ki kendisine hiç bir öğüt tesir et· 
miyordu. kalp katılaştığı zaman öğüt kabul etmez derler. Nasıl ki,. 
toprak sertle~tiği zaman yağmur i~lemez. DÜnyaya gurur ~ahika· 

· emdan baka,n Lağür;ıi iktidar ve kalem sahiplerini daima hakaretl
;görüyor, bilmiyordu ki Tanrı'ya kulluk eden insanlar içinde ano 

eak imanlı· olanlarm itibarı yükselir: İzzet şeref ancak Tanrı'ya, 
.!Peygambere ve imanlı kullara yaraşır. Ötekini berikini düşürmeğe 
~lışanlar ancak kendilerini düşürmüş olurlar. Şair : 

.. cAllahm aziz ve s.erefli kıldığı kimseyi bir insaıi ·nasıl kii~ 

ıçültebilir?» diyor. Ba~ka bir beyitte şu nükte vardır : 

«Ne kadar güzel olursan ol, çirkinler tarafına hakaret .gozu 
ile bakm:a; bu cihanda (Sinek) de (Tavus) gibi bir hizmet sahihi
ıdir.• 

Her işin bir aleti, her sanatın bir usulü vardır. Hiç bir zaman 
demircilik aletiyle hallaçlık yapılamaz. Eğer vezir. Lağüşi'nin te
sadüf eserei olarak bir ilisanı görülmüt>Se mutlaka kendi isteğiyle ' 

-olmanııı;ıtıı-. Bir arap şairi şu ince nükteyi sanki onun vasfında 
'söylemiştir : 

«:Bana yaptığın bütün kötülükler senin yaradılışın icahıdır • 
.Eğer beni sevindirecek bir şey yapmışsan muhakkak bir yanlı§lık. 
:Cseridir.» Şu beyitler müellifin bu münasebetle yazdığı bir kasi
desindendir : 

«Ey Lağüşi'den zulüm görenler; E,y Lağüşi'nin yüzünden hali 
perir;ıan .olanlar; beyhude gözlerinizi harap ediyorsunuz. Temenni 

edelim ki onun gözlerine toprak dolsun. Allah hemen onun evini 

harkını ·bütün sakinleriyle birlikte başına yıksın- Halk, ona kaptır-· 

dığı şeyleri geri almakla bitiremez. Bari ölüm meleği onun canım 
·alsın.» 

Arka ark~ya gelen büyük elçiler Lağüşi'nin öldürülmesi içiiFJ 
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terman getirdiler. İş işten geçince başını kurtaramadı. Hiç bir kor
:ku ve tedhirin çaresi yoktu. Artık onu bu acı· akihetten kurtarmak 

. için el uzatacak kimse de kalmamıştı. Kendi eliyle canına kıymak 
için zehir içtiyse de tesir etmedi. Nihayet elçilerin gürz darheleri 
altında ve çok kôtü · b~r durum içinde öldü, Ecel şahini, onu yük
cBeldiği yüce mevkiden tasavvur edilerniyecek kadar fena bir çu
km·a yuvarladı. « Y aşadığmız gibi ölürsüniiz» sözü onun nasibi ol

.. Ju. Lağüş1'nin ölümünden bazılan rahata bazıları da servete kondu. 
<<Bi:r kavmin musiheti başka hir kavim ;çın faydahdır» derler. 

trencin'in isyanı 

Bu işler sona exdikten sonra Emir Timurtaş (Maden) tarafla·' 
:nnı kmumak ve Karaman sımdarında ihtiyat tedJJirleri almak 

üzere (Niğde) taraflan:na gitti. O sıralarda pek yüce hir mevkie 

yükselmiş olan (İrencin) in sgnki gökten inmiş bir hela eteğine 

yapışmış, yolunu şakavet ve düşkünlük dikenleri kaplamış, tali 
yıldızı karamıştı. Daima şarap keyfiyle mağrur olan hu sarhoşun 

gözlerinde bozuk düşüncelerinin izleri seziliyordu. Uğursuz tıi
hakkümler ve mevki sevdasİyle hüyük Noyin (Çohan) a karşı kafa 

!!:utmağa başladı. Nihayet iş çarpışmaya kadar vardı. Gençlik ve 
gaflet gururuna kapılan İrencin,. h öyle bir Devlet sahibi ile tepiş· 

:mekten doğacak büyük tehlikeyi anlayamıyordu. Önce bir çolC',vu
~uşma ve çarpışmadan sonra 'büyük Noyin savaş meydanından 
geri döndü. Fakat hu dönüş düşmana ark~smı çevirmek şeklinde 
alınayıp saltıanat ~erkezine gelerek asker ve mühimmat hazırla· 
mak içindi. Az hir müddet .sonra cihaıi padişahı (Ebu Said Baha

du) h anın sancağiyle. tekrar düşman tarafından yollandi. Kaza ve 

' kader bu oyunda görünmeyen perdenin arkasındi'n garip nakışlar 
gösterdi. Şairin : 

«Zamane, hiç hiri bizim tasavvurlarınıızın aynasına akset
memiş olan binlerce nakışlar gösterir.» dediği gibi büyük Noyin · 
'Emir Çoban'ın' ordusunu düzenlemek maksadiyle savaş alanindan · 
:geri dönmüş olmasını gafil İrendn, bir bozgun şeklinde anlaınış, 
Anadolu .asker başbuğlarıııa kendi zaferini bildiren fetihnameler 
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göndernıi~>ti. Gözlerini gallet perdesi kaplayan bazı asker haşbuğ
İarı da bu mektuplara inanmış, aniayıp dinlemeden bu y~lancı za· 
fere aldanınışla~dı. Sanki Allah, onların kulaklarını ve gözlerini mü
'hürlemiş, idraklerine perde çekmişti. Bunlar o sıradıa Husrev'i· 
'Adil Timurtaş'ın da kendi karargahından uzakta olduğunu anla
yınca her tarafa sarkıntılığa başladılar. Onun memlekete getirdiği, 
adaletin şükranını ödeyecek yerde isyan yoluna saparak karar
gahını yağmala'dılar. Nefis kumaşlarını, değerli eşyasını, parala
rını ve sürülerini talan ettiler. Ellerine geçep her şeyi götürdüler· 

Timurta\', bu sırada gitmekte bulunduğu Karaman hududıb 
yolundan ayrıldı. Gelen haberleri tahkik etmek içi.n Tanrı'lllİlo 
'yardımına sığınarak meçhul bir semte saptı. İki gün so~ra ayrıl,;; 
dığı mevkiden üç konak mesafede bulunan (Danişmendiye) vila-· 
yetine gelerek orada neticeyi beklerneğe mecbur kaldı. Akıllı:: 

kimseler demişlerdir ki 

Kaza, mala gelirse bedenin selariıetine, bedene gelirse canın; 

kurtulduğuna şükür etmelidir. Nihayet büyük Noyin (Çoban) 

Tanrı'nın yardımı ve kaderin müsaadesiyle cihan padişahının 'ted
hiri sayesinde bir kaçgün içinde topladığı kuyvetli bir ordu n~ 

geri dönmüş, bu ordunun kalabalığından kırlarda kuşların uçma
sına hile imkan kalmamıştı. Şairin : 

«Denizler gibi ordu yürüdü. Polat gibi dalgalar salırayı tuttu. 

·Erkek arslanların yüreği ooştu. Çe liğin kalbi köpürmeğe başladı. • 

dediği gibi bu ordu (İrencin) in askerleri Üzerine atıldı. Aradaki 

kanlı çarpışmada her dakika binlerce insan öteki dünyayı hoyladı· ., 
Savaş alnı öyle bir hale geldi ki klırtlar, kuşlar, köpekler, uzun• 

zaman bol ziyafetlere kondular. İrencin tarafı. tam bir yenilgiye· 

uğradı, kendisi de bu çarpışma so~unda yakayı kaptırdı. Tane 

hevesiyle tuzağa düi'Cn kuşlar gibi kendisini ve ada:rlliarını ecelin 

pençesine teslim etti. Yaptığı kötülükler nihayet hayatın,ın eteğine 

yapışmıştı. Yılanın eceli gelince yol üzerinde uykıiya varir derler~ 

İrencin de düny~ ve alıiretini herhat ettikten sonra gitti. Derlerki~ 
·üç şey işleyen karşılığını bulur. İsyan, hiyle, döneklik. 

Bu hadiselerden sonra menıleket artık fesat ve isyan uneur-
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larından teınizlen«}.i. Bütün karıştırıcı zü~eler darma dağın oldu~ . 
Devlet sahibinin parlak . kılıcı; Musa Peygamber'in mucizeH asası 
·gibi asiler üzerine sallandı. Firavun kullarının hiylel~rini alt ;Ü&t 
etti. 

Adı yüce olan Ulu Tanrı, feleğin yirmi dört saatten ibaret 
b!r günlük dönüşünün teşkil ettiği dairenin 360 derecesinin her 
·birinde yüzbin türlü garip hadiseler saklamıştır. Devleti son mer
tebesine yaklaşan bir zalimi. yükselmi§ olduğu yüce dereceden ye
rin dibine geçirmek için bir dakika, belki göz yumup açıncaya 
kadar geçecek bir zaman kafidir. Bn müddet içinde nice saadet 
lve keramet nurları parladı. · 

Yüce Noyin (Timurtaş) a gelince (Danişmendiye) vilayetinde 

bulunduğu yerde yalnız Allah'ın himayesine sığınmış ve ondan gele

cek yardımı beklemekte idi. Ansızın (Emir Çoban) ın · Tanrı Devle, 

tini ebedileştirsin · zafer m~jdesini alarak içinde bulunduğu pe

rişan durumdan kurtuldu. O ,gece karanlığından umulmayan bir 

zamanda kurtuluş sabahına kavuştu. Mel'un şeytanların ellerine 

geçmiş olan (Süleyman mührü) tekrar tae ~e taht sahibi ge:ı;çek 

sultanın eline düştü. ZaHmlerin hiylelerinden, gadcinden hatıra 

:gelmeyen bir za:manda halas buldu. Bu kurtuluş, Tanrı'nın ona 

bağışladığı büyük nimetlerden biri idi. , Allah'ın inayet ışığı bir 

· ·kimse üzerinde pariarsa göz açıp yumuncaya kadar kısa bir za· 

manda en derin uçurumlardan en yiiksek mertebelere erişir. Bir 

çok , safalar vardırki karanlıklar arasında gizlenmitir .. Fakat gönül 

sahibi olmayanların bundan haberleri yoktur. Ho§a gitmeyen nice 

haJler vardır ki insanı sevgilisin~ ulaştırır. Yine boşa gi.den çok' 

§eyler vardır ki so~unda mahrunıiyet getirir. 

Timurta.ş, İrencin isyanına katılarak nankörlük yoluna sapan, 

öte~e heriye sarkıntılık yapan emirlerin kökünü kazınıak için 

·bütün binınıetini sarf etti. En iyi padi§ahlar, siyasetiyle suçlulara 

·güven ve suçsuzlara korku verenler değildirler. Böyle bir idare 
Allah'ın öfkesini. ayaklandırır. 

J Elebaşılardan (Kör boğa)· ile (Boğa) bin bir ıztırap ve işkence 



:altında kılıç darheleriyle başlarını kayhettiler. (Bulargo) (25) sar
'kıntılıkları yjizünden kendini mahvetti. Samakar oğullarından 

(İhlo) içine düştüğü ateşten yakasım kurtarmak için rÜzgar gibi: 
<etrafta dolaş'ı:nağa, başını sokacak bir delik aramağa çalıştı ise de· 
'.en' nihayet sığındığı bir kalenin Jmcağı kendisine ölüm tuzağı ol~ 
';du. Gizlendiği başka yerlerde kurtuluş imkanını bulamayan bu 
.adam yaptıklarının cezasını buldu. Sutay oğlu (Barenhay) aradan 
Bıvı~arak ·meı:rıleketi olan (Diyarhekir) e kaçtı. 

Müstevfi (Devletşah) ayak takımı arasından· yetişmiş, Müs· 
tevfilik makamma kadar yükselmişti. Jıilevki guı·uru, k,afasında Öy· 
le bir yumurta huakmıştı ki Arınana karşı Tilki kurnazlığı ile pe-

rencle atmak istiyordu. Anadolu vergilerinin hiç ]Jir hakimin fer
mam olmadan kendi başına dilediği gihi tasa~ruf etmek sevdasına· 
1capılmıştır. Nasıl ki 1Jir arap şairi : 

«Sana yanlışlıkla: gelen şereften, çok sevinme; çünkü zamanın 
bem kötülükleri, hem de ihsanları vardır. İlehal ile sarhoş oldu• 
gun zaın:anlarda dünyanın darheletinden daima kendini koru; 

eğer dünya, senden .daha evvel davranmamiŞ ise mutlaka 6 sarhoş· 
ttır.» diyor. 

Devletşah, ayaklarını kendi dairesinden dışarı uzattı~ ilk za· 
manlarda bir darbeye uğrama:~ııış oldtığunda cür'et alarak o ka• 

rışıkhk sıralarında .baş kali:hrmıştı. Şüphe yokki göreceği azabın 
' iye çekeceği cezanın belirtileri ona da. yüz· gösterdi; o da öteki 

asilerle birlikte ölüm şerhetini içti. Şairin şu sözleri bunların ha" 
line pek uygundur : 

«Ey Tilki yavrusu; niçin kendi ini~de otur muyorBun da ars· 
Ianla pençeleşmeğe yelteniyorsuu? İşte layık olduğun akibeti böy-

(25) Bulargu. Bu ad Aksaray'da unutulmuşsa da elimde bulu
nan ı290 tarihli bir hatiplik heratında Aksaray merkez kazasına 
bağ·l1 şimdi Acem köyü denilen yerin eski adı olduğu aşikardır .. O 
köyiin mezarlığı çok eski olup 700 tarihli kabir taşları vardır. Bu 
köy pek büyük bir lıüyük üzerindedir, lıüyükten eski eşya çıka· 
rılmaktadır. Müzeler Direktörlüğünün dikkat gözünü çekerim. 
Bulargu adını taşıyan bir kabir taşı için Bk. Akşelıir MezarlarıS' 
Rıfkı Melul, Türkiyat Mecmuası 1933. Uzluk. 
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Ie bulursun.» Akıllılar demişlerdirki ;. Cinsi temiz bin kök meyve-
ağacının kurunıası, bir kök soysuz ağacın türernesinden daha ha
yırlıdır. Padişalılar için h~r sınıf ·halka karşı ~üsavi muamele' 
yapmak gerekmez. İ yilere iyilikle, kötülere kötülükle muamele et
melidir. Acı mizaçlı olanlara şerhet zarar getirir. S~rt tabiatlı İn• 
6anlara karşı da yunıuşak davranmak doğru olmaz. 

(Fazlrillah Ayaz) halife Harunurreşid'e demiştir ki; eğer bir· 
lciınse sana Allah'tan korkmaz mısın diye sorarsa hu sual karşı
flında susmak cevap vermekten hayırlıdır. Çünkü, korkmam desen\ 
!büyük söz ·söylemiş ve küfre girmiş olursun. Korkarım desen kor.1 
·.Jı.:ak hir kul olduğunu anlatmış olursun. 

İyi kötü, doğru, hain, bilgin, caliii ancak müvazenesiz gafille
rin nazarında eşit sayılabilir. 

Husrevi Adil'in günlerinde Tanrı'nın büyük hir lutfu eseri 
olarak fitne ve fesat kalktı. Memleket baştan haşa temizlendi. 
Cennet, yılan ve şeytandan kurtuldu. Ancak Adem'iıı nefesine ka.i
'VU§İU. Karışıklıklar, haksızlıklar, zulümler artık yer bulmaz ol
du. Yer yüzü hu adaletli hükümdarm şan ve şevketiyle, ihsanla
'l'iyle gülümseyen hir gül gihi pembeleşti Menıleket ile adalet hir
·hirini tamamlayan iki. temeldir.- Memleket ve devlet, adalet ve 

ilisan ile düzen bulur. Sultanların işledikleri hatanın cezası an
-eak adalet ve ihsanla muamele etmektir. 

Tanrı, Hrusrevi adil Timurtaş'a sanki keramet donu geydir

miştir. Onun devletinin töresi adalet, ilisan ve insaftır. Zalimlerm 

tecavüz ellerini mazlunilarm yakasından ayırdı. «Her kim Allah, 

içii:ı çalışırsa Allah da ona yardımcı olur.» Şüphe yok ki hu sultan< 

«Tanr mülkü dilediğine verir» mealindeki ayetin feyizli hazinesin

den geyiıımiş olduğu keramet lihasını zamanın değişmesiyle so~ 

yunmayacaktır. 

Timurtaş, işleri düzenine k?yduktan sonra Türklerle h~rış yo-

1una ,girdi. Karaman heylerini okşamalar ve vaitlerle hi~metine" 

. aldı. Bütün tehaa arasmda güven ve asayiş yerleşti. Büyük kü

çÜk her sınıf halk kendi yurtlarmda korkusuzca yaşamağa başladı~ 
Bu .icraauan sonra İlhanlık katından .gelen hir çok elçiler Husrevi 

. ' 
' 
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:Adil'i cihan padi~ahının dergahına .davet ettiler. Timurtaş, kul· 
!iıkl)orcunu ödemek üzere Ordu tarafına yollandı . 

. . Hareketsiz_ durmak ancak. ca~sız mahliiklarn işidir derler. Yü· 
· rüyen ve uça:n hiç bir malıluk hareketsiz dileğin e kavuşamaz. Kud· 
-redi insan elini azimden geri çekmez, cevahir, yattığı yerden ·ay
rılmadıkça değeri bilinmez. Bu cihan padişahı da kendi maka
n:O.I';daJl. ayrılara_k düşmanları ezmek, zulmü kaldırmak hususun· 
~daki düşüncesini gerçekleştirmek ve diyanet erba:bını selaıİı.et v.e 
. r~fah~ kavuşturmak maksadiyle . İlhan'ın davetini kabul etmişti. 
Bu yıl bu yolculuğun hazırlıklariyle sÖiıa ~rdi. Erte~i sene İlhan'ın 
şahane ikramlariyle, iltifatlarına uğrayarak mes'ud talihiyle geri 
döndü. Hükumet ve emaret merkezine varır varmaz, saadet ve ada· 

·Iet gölgesini bütün menileket halkı üzerine yaydı. · Müslümanh· 
'ğın kuvvetlenmesine, islamiara saygı· gösterİlınesine o derece him· 
· met etti ki,. -onun ortaya koyduğu hayır ve İhsan eserleri, zulüm 

. ve tecavüzleri ·kökünden kazımas ı, memleket düşmanlarını ezmesi 
sanki heldenilen. (Mihdi) nin geldiğini müjdelemiştir. Bir ııair di· 
'yor ki: 

«F?ridun şah muharek hir melek değildi. Misk ve arnherden 
yaratılmış bir malıluk da değildi. O yüce ve şerefli mevkii ancak 
adalet ve ·ihsan ile tuttu. Sen de ihsan ve adalet gösterirsen asrın 
Feridun'u olursun.>> 

Timurtaş'ın güzel icraatı, yüce adaleti öyle bir dereceye er· 
nıişti ki, şairin : 

«Onun siyaseti sayesinde memlekette bir koyun tüyü yüz ço· 
hanın yerini tuttu.» sözleriyle tasvir ettiği bahtiyar bir devir baş· 
1adı. Her tarafta muhalefet ve isyan yoluna sapmııı olaıi Türkler 
= Asiler onun siyaset ve satvetinin korkusundan adeta yerlerin· 
den kıpırdamaz oldular. 

Asiler sineğe benziyorlardı. Pervasızlığı sanat edinmiş, daima 
. fırsat gözetlerneğe koyulmuşlardı. Bir sırasını düşürdükçe fesat ka· 
'rıştırır, bir tehlike sezince kaçarlardı. Bu inatçı zünıre, karşıla-

rnda bir engel görmezlerse dünya kanunlarını alt üst ederler her 
biri kendi kuvvet ve ~evketine dayanarak memleketin bir parça· 

. _sına göz dikerdi Sultan, yer yüzünde Tann'nın gölgesidir. · Her 
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. _.:a~um ona ~ığııp.r~ o tebaası j.çin her şeyd~r. . Timu,rt~ş'ın yüksek 
Jhjmm.etj. ve parlak fikri ile teJI)İz alıiakr ve. kudr~ili uker1eriyle 
;maiyet kölelerinin yiğitliği sayesinde yıİan huylu asiler. y~tl§tırıldı. 
-Uzak. yakılı hiitü nmemlekeJ;. parçaları . üzeri~deki karışıklıklardan 
• .eeer .kalmadL. Bu ·ııu~UBta elinde~· gelen· gayreti esirgellledi. Be~ 
:nilen Mehdi'nin geİdiğini n:._üjdeleyen b~lirtilerden biri de. şu idi? 

. lJütün köıiil:Üklerhı anaSi ,Ye her suçun kaynağı oldnjuna Pey
;:gam.her'in hadisinde işaret blıyurulim şarap, ya~ak edildi. Türk ve. 
'Tacikteıı. lça-fir ve n:ıüslüınandan hiÇ kimsedeğit Şarap içmek, şar~p 

. ~ö~ünii' 'bile ağZına. aiittak ee&aretiıiİ.· gö8teremed.i.: ... 

Çj.miül'usul_ ~dl~ . eserde nakledil~tir ki Ha~eti Paygamber 

~a~.~ındp. şarşp_Jçen .}>ir ~serh~şu (Huneyn) ~evk~ine getirıııişlei, 
'Hf!zreti Muhammed inubarekell~riyle_aldığı toprı$ ~erhot~ ~- '. 

:züne serpmiş ve ona kırk sopa vnrulmaıımı emir buyurmuş. · 
. ...,. . 

· Ebubekir'in halifeliği zamanında · her şarap iÇeile kırk· .topa~ . 
-vurılmak adet oliD~ştU .. 

Ha~reti Ömer ~am_aııınıla (Abd~rahman) Ue diğer s~ahe~eriu. 
~~e~veretiyle bu ceza yetıniş sopaya çıkarılmıştır. 
/ ' . . . - . 

. - Yine anlahldığina · göre · Ilazreti. Peygalnher'in .bir emrinde.; 
ı-şarap içeni sopa ile dövün; tekrar içerse yine dövün, bir daha tek- -
rr~rlarsa yine soıpa atın; .ısrar ederse öldüriin» buyurulmuştur. 

Bazı- feyler;oflar. J~~i~le:rıl~r ]ci,;, padii~~laı: içiu' ,serhoşluk ha· 

:.rauıdır~ Çünkü, onlaı>nıenıleketin hekçisidirler. .'Bekçinin baŞka 
. .• ' J· 

Ilir bekçiye muhtaç olması ise. p~k çirkin bir şey· olur, . Devlet sa· 

:tıihi o kimsedir ki siyaseti ÖIJıCe kendi nefsinde tatbik eder, kendi 

;ahlakını düzeltir ondan ·sonra da siyaset ve riyaset vazifelerini ya
:par. 

. , Tanrı, İsa Peygamber' e şöyle buyurmuştu: «Ey İsa önce kendi 
;nefsini ıslah et., sonra .da başkalarına .öğüt ver!» 

Adal~t. ve insa-f töresine göre padişahlam ser hoşluktan nehye
'dilmesi mutlaka millet i~lerinin düzeninden çıkmasını: ve'_ geri kal
:masını önlemek içindir. Adiileıli sulta:lı yağmur sağnaklarından 

. _·daha hayırlı dır. Tebaasına adalet saçan padişah yağmurdan daha _ 
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ı.eyi.Ufdi:f Çünkü, yağnıuruır damlaları detelere, denizrere. ~. 
çöjıe'~ de J~;;~ Bu yerle-rden' bazılamiıi f~yda veriiSe -de çok-~ 
lerÇ dii§en damlıHar hilsa· gider: Hıilhuki adalet gÜ.ne§lılİ~ ıfıği: 
heın · ku~vetliye, hem iıiyıfa aynı • derecede :ıhenfaat ve koiaYiik. 
ietirir: . . . 

. İns~u~. uzuvları n~sıl birbirine muhtaç ~e meDlle~et de ada
l:e:t. ve i~ıuira muht4çtır. cilıanın;hayatı imar ile devam eder. imar 
i~e ~~aletle dÜzeriine girer~ - · · · · . 

- (Humus) eıniri vaktiyle halife (Ahd~elik) e-yazdığı bir nı~k
tuyta Hu:qıus ~e~rinin Haricilerden korunınası i-çin Beytülnıal pa
ras!yJe ~trafına bir· sm çe~irniege: :rnusaad~ isıeılrişıi~ -· :Halife. yaz
. dı~ ~:V apt~ :' «Ş eliri ad~et ~sat-u ile. koruyliiıuz !» demiştir;-Din.dac 
p'adişaıl Tillıurtaş'in iclia'tttından Diri· d~ şudur: --.... 

Yahudilerle hıristiyanların kılık ve ~ıyıtfetleri müslümanlar
dan -.apı· olmadığından- bunları :ıİii.l~tÜ.manhirdan "'eçebilıiı~k 1ınkan
mzdı. Şimdi ise yahud~etle hiristiyanlar dilli tiyr:i birer ~iiml'tr ol~ .• 
·4u\claqnı gösteren külalılar geyinnıek, sarı renkli sarıklar sarmak 
s~etfyle ia'n~~makiadırİar. BU: hal sapkinlik erb~bilu Irotüle~eğe; 
v-e hak din ·olan islamiyetİn ıiiertebeı!ini.yüeeltmeğe sebep t:ıidu. ' 

Derler ki: Din pııdişah ile kuvvetlenir. Padişalı da din kuv..,> 
vetiyle ruıunabilir. Fütuhatı Mekkiye sahibi büyük şeyh Muhyid
d;ini Arabi müslümanlık şarJlarına dair sultan İzzüddin'e gönder~ 
di~ bir öğüt. bitiğinde şu sÖzleri yazmı;~tı ki Husrevi Adil de aytu 
öğütlere uymak h~usuıia hhnmet göstermiştir· İşte bu öğütlerdea, 
bazılarını buraya· naklediyoruz. Eğer ritğhet · ölnnursa fazil~t er·
babııldan sorar ve bu sözl-eri tutmayı gerekli bulurlar.-

;«Sana çanları kaldırmak, imansızlığı gidermek, yurdunda müs--
..:_lünıaulığın ününil yüceltmek, kafirleriU: koymuş olduklan tör~

leri kaldırmak gerektir. MüminletiJi ulusu Haz.reti Ömer, dini ayri'. 

tebaa için ~unları buyurmuştu~: Yabancı dil\ ta~ıyanlar -şehiı:.ler:· 

çevresinde kilise, manastır, bekar papas yurtları yaptırmasınlar,.. 

yıkrl~ış olan tapınaklar_ını yeriilenıesiuler. Bu tapınakl~rda her 
·hangi· bir. müslümanın üç gece için konaklaması . oralarda yeyip iÇ-

. mesi ns·ak edilme~iıı.. .Casusları harındırmasınlar, müslümanlara, 
kin beslemesinle~._ /Çocuklarına Kur'an öğretmesinle; Tanrı'ya or-
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· t·aii · koştuktaiinı açığa ,vutnı~aıınlar, .. :ıliustümanliltla · hıi!iınlık etnl~ 
.dilerkrse; müslümanl~ra saygı göstererek dernekleri~de btıiı'Üi'itlf 
isıkrl~ts:e onlara yer. V:eriiı. İslam d'lmaya:hlar k:ilık ve kı:Yafetl~ri~., 
'tle~ şapkalarıııda, sarıklarinda, pa:buçlarmcta, tira~ları:tıın hiçiminde. 
iliüslüDıanltml heıizeın:esin1er. Miis'lüiDan adlarını ve ıüiı:yeleiiiii 
almasmlar. Eyerli atlara: binmesiıılet; Iuhlç ktişanmasüılar, silahı! 
dair hiç bir şey taşımasııılar. Arap yazısı ile ·mühür kazdttÜiaihttla"t. 
Şarap satmasııılar. Kendi büyüklerine saygı· göstersinler. Her ~e
Tede olursa olsun kendi kılıkiarını geyinsiııler~ Belle:rlne zünı;ıaı:-

• bağlasınlar. Mü.8lüm!lnlarııi yolll!ri üzerin~e haç.: gezdinıiesinler ve 
.kitaplar~ıiı yol uzeri~e: çıi~~~şli!_I~r, ÖliJ1er~~i gôtüfiirkeu yük
sek sesİe h.ağırıiıasınlar.·. Ceniızeieri inlisİii.maiılardan ileri _geçme
sm, Çanlifını ancak java§ sesle ça:lsınlar. Iülis'elerinde.y~k sel

le okumasınlar. Konulan bu yasalara aykırı yür.irlerse <inlar· iÇin 
zimnıet yoktur.» 

. İşte pu~a,.a kadar ••· ba~ettiğimi~ öğütler, . Münıi:tderin ulusu: 
Hazr~ti Ömer;in mektpla~an • alınınışe ye büyük Şeyh Mulıyüd
din'in kitabına geçirilmiş sÖ.~lerdendir. Bu nasihatlan tutmak ve bu 
yolda yürümek gerektir. Ümit edÜir ki bu kutlu' devlet çağında 
hu gijzel halıralardan haşka_bir Şey ]Jaki. k;ilinaz. 

Tanrı•nm n~metlerine ve· kerenile~iııe çöiİeı'in kumları ~e de- . 
nizlerin damİaİ~rı sayısınca hahulolsuıı. ])u~ ve selam onun seçkin 
yıtltaiCı Raifeti Muhainmed'iti ve hayırli .evladınıri ruhup.a erişsin. 

METNlN SONU 
Ayasofya kütiiphanesin(leki 3143 n,U.ınaralı 

nüshanın son söz kısmının tercümesi 
AkSaray41i 'y aiteı Ali oğlu Muhammed eliyle yazılan hutarih 

734 = 1333 pli Ceıüaziyel'evveli'niri iİk onuucu ~ününde sona er
:nliŞtiı:• 

V arlığın özü ve ına:hiukların en güzeli olan ulu talihli pa di
şah ki cihangirlik mertchesini yüceltmekte, sultanlık menkıbele
rini ehedileştirn:ıekte, adalet nurliıtinı her tarafa· yaymakta, yurt 
severlik seeiyesini terbiye etmekte, k~rem ve ihsan adetlerini taze
lemekte, ümmetin zayıflarını kuvvetlendirmekte, padişahlık şere-
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fini parlat~akta, sonsuz saadetleri toplamakta ehediyyete kadar 
devam· etsin.-

' : Zawan ve- zei}J.İn ona hı:Jş eğsin; cihan halkı saygı<:: göstersin~ 
;Zamane .. buyruğunu tutsun. Dünya itaat-.göste1'8in. Yüce T~nrı 
bütün işlerinde onun-' dileğini yerine getirsin.- ·-Bütün ufuldar .. ve 
mahluklar onun buyruğu alıma girsiti. Felekler, yıldızlar himıe· 
.rinde bUlunsun. •.•. 

Yeni cami kütüphanesindeki 827 .numaralı· 
- . _ · . ııüshanın son. SÖZleri: ·. · · -- '· _ 

- ·Yüce talihli padişıili ki varlık alanının_ :güzel bir arm~ganı ve_ 
'kainatm özüdür. 

Cihangirlik · mertchesini a~tırmak; padişahlık menkıbelerinin 
. ebedileştirmek,. adaleti. yaymak, yurt severlik sooiyesini terbiye et
·mek, keren:ıve ilisan adetleriDi tazelemek ve ümmetiıı' zayıfların~ 
· kuvvetlendirrnek yolnıida., pad~ahlık ş~refini pariatmak ve • sons_uz r--1 
. saadetleri toplamak ba:htiyarlığı ile kiyamete kadar yaşasın. 

Zaman ve zemin ona baş eğsin, cihan ve cihan halkı saygİ 
··göstersin. Asırlar buyruğunu tutsun. _ Dünya itaat göstersin. _ Ulu 
· Tanr _bütün iŞleı:inde yardımcı ve 'dil ekleriri e kefil olsun. 

. . . 

Aksaray'lı Kiltip Ali Qğlu Muha'ıuıned tarafından b~ .llüshanın 
yazılı~ 7~5 = 1345 senesi Şa~al ayının 18 inci Salı günii tamamlan
mıştır. Tanrı'sına şükürler, 'peygamberine dnalar olsuiı. 

Kilis'li mua1liın Sayın Bay Rifat tarafından her iki nüshanın 
karşıla:tırılması suretiyle yazılan ve te~cümemize esas olan nüslıa · 
.altındaki ar~pç~· hatinieniiı tercümesi: 

Müsameretül'ahyar adındaki bu eserin, Konya'lı Hakim Şifa-_ · 
'iyülmevlevi ünü il~ anılan Feridun Nafiz kütüphanesi i~in Kilis~li · 
Muallim Rifat eliyle ya~ılması 1358 hic~et yılı Recep ayının Pazar 
;günü sona ermiştir. Tanrı suçlarını bağışlasın. 
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Sad aıl-Dı,:ı _K.:.aiiVifnj «TıO!lbad k~dlısı» ...... :· ........... , . .. . . . .. .... 114 .-
Saıd a,l.;Diln MesınJ8Vihaınii Veledi .... : ...... .' ..................... 382 
·sa.cı aıl'-Daıvlıa ~~Y.ahıudli» ................ , ....... ... :., ......... 12,_ 2:i2, 
Saıd al-Kııiit:i ............... .-~. -..... ı .................. ; -...... , ••• ; •••• 29 
·saıdr Konyalı Hekim . . . . . . . . .. .. . .. . .. .. .. . . .. .. . . . ........ 4,193, 22.3 
"Saıcfu. ~l~Din Ahımed HaJiidi «V~zir, . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283.287 
'Sadr aıl-Din Kadii . . . . . . . . .. .. . . . . . . . ... ~. . .. .. . . • .. .. .. . .. . .. . 302; 363 
"Sadr w-Din Ko;riJeıVi : ....................... 4, ıı, 174, 198, 200, 26i 
--s.aıdia-k;a. "Velid oglıu.» ........................ · .......................... 60-
·satt-'lm' ,,Iıey;s, ..... ; ............ _ .............. .-.......... : .. :-......... , sı 
·~id Hoca «Esvaibcı başı» •u··· ...... : ....... ; ... u ..... ; .......... 243 
·said Hişşaırn oğ:Lu .. .. .. .. . . .. . .. . . . . . . . . . . .. :. . . . u... .. • • .. • ..... -.. 65 
'SaJaıh aJ~Din Zeın'k.uıb Koll€'Vi ·...... . . . . .. .. . . .. . . .. . . . . . .. . . .. . . . .. . 98 

··sal:iıh ...... - ...... : .. : .. ............... _. ..... ~ ........ , ........... 59, 67, 80 

"Saılur bey- .................... , ................ , .................. · .... _ 159 

;Salguri..ler ... : .. . ~ ............... : ...... _. ....... ; .......... : .... Ü9, 12i 

372 



S:ılk:tux oğlu Okta- .......................... ·.; ....................... 337-
-SSm.alklalr . • . . .. . . .• . . . . . . . . . .... _. . . . . .• .. • .. • . . . . . . . ... _ ..... 235, 253, 350 
Sanca MÜşrıirr : ••••• ........................ ·: ........ :_: ::_·_:•· •. ~ •.. 338 
sasm oğLu .-ooo·oo oooooo .. :~,, oooooo oooo'-:o o~Hoo, ooo 0 o_o -.~ .... oo:ooo oooooo 72 
Selkkasek ........ ;: ...... _ ............................................ 1os 
Sı:ıl~me ....... _ ..... -.............................. ... : .. ............... 48 
seıtnı suilitaıh ı ..................... .-.......... ; .... ~ ............. lo, t6 
Set1llıne Sulıtan .................... :·:-... : .• -.. · ............ .... : . .. : ... io 
Seıiıai «Halkim.» .................... · .... ı ............................. 324 
Sencer «SuJıtari, ..................... ~ .. 95, 104, 100, 117-12'0, 126/7 
Setbum Rumi .. .. .. . .. . ... .. :.. .. . .. .. .. .. .... ': ... ·.. . .. .. . . .. .. . 59 
Serh·un Maınıs.ur oğllıu • .. .. . . .·.... .. . . .. . • • .. . . .. _.,. .. .. .. . .. . . • .... .. . 48 

-8eyyaır ............ : ..... ........ : ......... _ ... -........................ 32 
Sinıaını ...... : .. ............... · ............................ .-............. 53 
Siıbaın ail•Diinı Ari·z ....... ; ............................... ~ ....... : .... _344 
Sipehsaıkıır .. .... . ..... . .... .. .. .... ·...... .. ...... -.... .. .. .. . ........ 4, 11 

· Sl!taıc -a:Iı.Din Maliımıud .... / .............. -........... · ............ ~ 174, 202 
Sudıe, ...... - ........... ·. .. . .. . • .. .. . .. .. .. . ... .. . .. . . .. .. ._... .. .... -...... 27 
Stifyan Sevr!i .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... :.. .. . . .. .. .. 72 
·Suhay.b .: ... · . ............ -.. : ... ...... , ................ : ............ 34 
Su!bt;aın. aL'UJıeirna ; ........... >·; ............................ · • • : ....... 199 
&_r:ngur ......... · .......... .. :; .. ................... -......... ;.: .... : ..... 95 
Suıtıa:y .......................................... 292, 293, 298, 300 339 

· Sii1emıiş .. .... ... . .. . .. .. . .. .. .. .. .... 262, 288, 292 297; 3{)~, 309, 315 
Siüiheyili Dr ................................................. -.. : ....... 3'15 
_Sütlıeymıan pa;şa. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. . . .. .. • .. ..... 13, 343 
Sü!eymaınşaih ............. , ................. 104, lll, 114, 115,-121-123. 
Şomr «ZHcevŞem oğlu» .......................................... 52,. 53 

Seıms a~-D:ın Ahm>eld Laıguşi ........................... 232, 285, 286 

Seıms ıeffi.Dinı BRıba Tuğrai ......... : ........ 152/3, 155/6, 161, 212 
,-.- ~ • • > • - ~- ' c 

Şeımış aR.Piın C:u,v~yıpi ......... 11, 166, l78, 197, 214, 219? 222, 223 

Şeans al-Diın Cuvayni oğlu ...... ... : .. ~ ........................ ' .. 219 
Şems al.Dlıı, Geınceilı] ....... : .................................. 182, 184 

Ş~ al-Djjn İsfahani: ........................ .. : ... ............... 194 

Şeıın-s. aJ-Diını Tebrizi .. .. .. .. . .. . .. . . .. . . . .. . .. .... __ ...... .. .; . /4, 200 

Şen(kıiJt oğ~u ............. , .. : ........................... 206/7, 336-340 

Şeref al.Davlq; .. .. .. . ..... ..... . ....... . ... .. .. ... : ............ · ...... 115 

, $~ef aJ.-:Eliıa Abd al Rabınan . . . ... .. . .. .. .. 297, 306.308·; :na, 327 

373 



Şeıref a1~Din Haıtıır oğlıu ll, 162, 168, 173, 179, 181-l84, -186-1~9, 
196. -

· Şeref ıaıl-pin tkbal .. . .. . . .. .. . . :.. .. . ,,:... .. ... _. .. .. .. .. .. .. . . .. . . 96 
Şeref aıLrnn 4ı!~ .. Semer~ .. .. .. .. .. .. • .. .. . . .. . .. . ............ 225 
Şeref ıalDin M:iSafiT .. .. .. .. .. . . . .... . .._ .. _... . .. . .. . ...... : .• ...... _., ...... 333 
Şeref .ail~Diın Osma:n Mustıaıvfi 265, 276, 282, 285, 290/l, 296/7, 305 
Şeref ıal-Diin Seyyıiıd ............ : .............................. : ..... 141 
Şeyıhıi Er~i ... . .. ..._... .... .. . .. .. . .. ... : .. .. • . . .. -... .. ... , ..... 253 
Şeyh Zaıdıeıi Toıkaıtı ...... ..... : ...... . : .... . : ......... ;· ......... , ....... 7 .-~ 
Ş]ha.b Kadti; Niğiıdi .................................... _ ..... _ . ... : .. ·7 
Şihaıb aıLDiın Suıhıreveııdi . .. . .. . , .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .• :;. '96 
Şily'bain .. · .......... ·~_ ......... ~ ........................... -........... " 42 
Şube ... : ......... ~ ................................. _ .................. 33 
Şvca .............................. ,_ ....................... '"!'"' .... _ •.• 77 
ŞU['Ieıyh oğlu .................. .. : ... ................... : .............. ; ... '88 
Tae al-Davla. Tuıtuş ................................ : ................ 115 
Tae 'Cil-D:iın Alişah Geyıban'i ................... : .......... _ ........ ~. 345 
The a.l.Din Hüıseyliın ..................... 162, 167, 196, 204, 231, 246 
Tae ıal-Diın Huyı «Hoyı>> .............. ; ............................ 203 
Tae 'all~ Dıiln Ki yu . .. .. . _...... . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. ·.. .. .. .. .. .. .. .. . 182 
Tae aa.-Diın Muıtez ...... 9, 155, 156, 161, 168, 170, 182.185, 197, 215 

· Tae· al-Diırıi Petrvaınıe .. .... . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. .... · .... , . 302 
Tae al-Di!nı Ve:tiır .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... . .. .. . . :.... .... .. .. .... 121 
Taih!ilr: Hasaın oğlu ................. , ................................. · 74 
Taılha. .. .. .. .... ... .. . .. . .. .. .. . .. .. . • .. .. . . .. .. .. .. .. ....... 32, 36.40, 42 
TıaştıeiTJJUO:' Hıa:ta:i .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . ... . . • .. ... .. .. .. .. . . .. .. .. 24(), 292 
Tayboğa ... .. .. .. .. . . . .. . .. .. .. .. . .. . • . . .. . . .. .. .. .. . ..... ·...... . ..... ·:292 . 

. '"l"'aycu ..... : • .. .. . . .. .. . .. . .. . • • .. .. .. • .... .. ... , . .. .. . .. .. .. , .. .. . . .. 249 
T.a:y Klaib!iı1!esi: .. .. .. .. . .. . • .. . .. • . .. .. .. .... · ·.... .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . 54 
Teı:rna:ın «V'eil:id o~» .................. -- ...... .... : . .................. 60 
''1\muı:iıaış .... _ .. < ... : . .................... ~ ...... 343-345, 348/9, 351/2 
T._eıriiinı .... : .. ............ ; ............... -........ .... : . ............ 33, 39. 
'l'leym .... .. . .. .. . .. .. _.. .. .. .. . .. . . . .. . .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. :. .. 29 
TıTibaŞ Flenhaıd . .. .. . . .. .. . .. .. .. . .... . .. .. .. .. ... ~ .. . .. . . . .. .. .. . .. . 338 
Tey:zniımıi .. .. .. .. .. .. .. . ·... • .. .. . .. •. .. .. .. .. . : .•. ·; .. ·..... .. . .. . .. .. .. 43 

. Tudaıvlu!n «Tuıdıaıvtmıo ......... , .............. : ..... 185, 187.189, 191 

Togaçar ,., ..... ,, .......... ,. 23~ •. 240, 252, 253, 254:/5, 2Ş7, 270 

Thgaın Kdhistıaınlıı ................. , ... _ .. · ............... :· .... '237, 24o/l .. 

. 'lblattaıy Ya.t1gucu· .... -..................... ,; ......................... 230 , 

374 



~ ·;····· .. ,,. .. ,., .. : .-..... : .......... ; ..... : ........• 185, 187-189, ı~ı .. 
Tökıüş «Hıvanmşah» ............ · ...... :.: .... : .... :.: ........ ~_.:.~.;96. 
-~ bey Rlikn. aıl:Din, M~d Ebu Thllıilb 92, 93, 104, 105, 
100, 110 ,, . . 
".l1ugruJ: II Rıı.ıılctıı al-llin. ..... ~ . .. . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . .. 119, 122 .. 
-tr.uğırul III Miugis .aıl-Diin •..... : ..... ...... .... : . .....•...... .... :. 123 

. ~t ............ ······ .............................................. 155 
· ..,..,,,~, .. n_ B ı.~; 155 

ı. uı=UK a~~ . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . .• . . . . . . . . .. •.. . .. · · · · · · . · · . · · · ·• . .. 
'Tumami beY -Kı:lıavuz oğlu ..... -.· . . • . . . . .. . . . . . -~.. .-.•... ·...... . ..... 250 

· Ubeydlulilaih ,,Meırva.n» II oğlıU ...................................... 67. 
Uıbeydiullliıh «Ziy.aid, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.54, 58, 1.02 
Uğur~ «Ebriır Ahur» . ... . . .. .. .. . .. . . . . ... .. . . . . . . . ..... _ 137, 162/3 
lJlkayll! ............................... ,. ...................... : ...... 52, 54 
tTilca.y:tu Han ... · ....................................... 3·31, 340, 341 
Ulıu Arif Çelebi . ... .. . ................. 8, 240, 250/1, 253, 328, 342 
lJ1ıuıg Bliıtiıkci . . .. . . .. t. .. • • • • • • • ......... ~ • • • • .. • • .. • .. • .. • • • • • • • • • • 326 . 
· Uıinırıan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... :. . • . . • . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . • . .. . . , . . . . .36 . 
Uırla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . :. . . . . . . . .. . . . . . . 183 
Utıbe . . . . . . . .... _- . . . .. . . ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. :.. . . . . . . .. .. -.. 46, 48-
Uırvi _ ......................... · ........................ ~ .................. 27 .. 
Uvıeyn ............ · ......................... _., ...................... 29. 
V:alkıiıdi .. •.. . . . . . . . . .. .. . . .. .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . .. . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . 4ı. . 
Vas:ıf· ...•........ -............ : .................................... 79, 80 
Y.aısllk Billilah .............. ·~ ........... : ............................... ·. 69 
Vefr ...... .. : ... ~ ....................................... -............ , ... · 57_ 
Velıeb: ... : .......... _._ .. : ....... : .................. . : .... . , ............ ·. 26, 32 
Velaıde : ................. : .... : ........................ ······ ······ ··· 6Ô 
Vıelleıd! Çellebi hbudak .............................. . : ....... ......... 200 
Veledi Leyle'i- Katiıb .... .-................. _ .......................... 338 
,Veleıd Suttaın .................. 200, 216, 225, 231, 235, 240, 2_42, 332 
Velıild ._. ................ __ .. , ........ _. ......... ······ 48, 49,--59 60, -61, 64, 65 
Veşmgiır ... ; ...................... _ ......... , .• _ ; .. ;; ................... 265 
Y a:ğıibasaın -...... .. .. . . . .. .... .. .. .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ...... 126 
Yıaığı oğtı1ılaın! . -...• : . . . . . . . • . .. • . . . . .. .. .... ~ . . . . . . . . . . . . . .... : . . . . . . 128 
Yalıtyaı .. : ... ...... -...... ... : .. ........ ,_ ..................... so, .64 ,72 
Yakut Hocıaı aksaırı.aylı . . . .. . . .. • . .. .. .. . . . •..• .' . . . . . . . . . .. . . .. . . . 338 
Yaikıi<t Er'zuıııu:rrı Emiıri . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. , . . . . . . . . .... , •... , .. ; . 342 

· Yavıtaş ........ _ .............. , ............. '"!'' ·: .. •·••• 133, 136/7,. 145 
. Yeriie •......... ; ........................................ : . .-.. :· .......... 32 · 

~ - . . . . ' . -

375 



y~ ·elim ...... . ~: ..• ·; ...•.....• ·:· ............. · ...... /;: .... · ...... 24,· 65" 
y~ ..... ; ....................... -.... ;;, ,,,;;,·45-56, 5~. 102, ııt 
Y~ Haci alksar~ ...... ' .................... ~:~, .... :.· : ..... · .. _~ • 
Yuıııus Hooaı .............. ; ............... :"''"' ll, 190, 195, 198: 20't 
Y~\ıs. Selçuık oğfllu .................. ._ ....... ~ ...... : ...... :: ..... ; lt5 
Y.y.t.T. ? ....... ·...... ...... ...... ...... u.... ...... . ... ;. : .. ~: ... 1'13:· 
z~ Biıl'Iah . . .. . . .. .. .. .. . .. . . ... . • .. ...................... · ......... 7o,. :g«J 
·z~.ıi; ai~ Din ...... _ ...................................... ;·· ......... : .. 128: 
~ a:LD\iın: Tacı, Kızırl oğJıu .. . .. . . .. . .. .. . .. • •• .. .. .. .. . . .. . .. . . ..... 8: 
~~~~b ............................................... ~ .... 128' 
Zeır1~ğ-~ oğlıuı ...... ... : .. ............ ;· ........................... 56· 

. ~ --..... · ........................................................ 29, 32, 53 
·ze~ ıa!I-J\.b~ .. . .. . .. .... .. .... .. .. .. . .... • .... •• . ................. ·ı75 
Zeyij ~~ ... .... .... .. .. .... .. .. .. .. .. .. .... .. .. .•. . .. . .. .. .. 159, l~l 
Zeyıılıel:) .. .. . . .. .. .. .. .. • • .. .. .. .. .. •• • i.... .. . .. . . .. .. . .. .. .. .. .... 27' 41 
Zi~d .................................................................. 182' · 
Zii~-al.Di:n Haıtıroğlu .................................... 182187, ısır 
Zuibevr . .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. • .. . .. .. .. .. . ..... ·... 80' 
Zira -~'Şii şaHT .... _.. .. ............................... -............. 215· 
ZuJ;kaJ:'nıeyin .. .. .. .. .. .. .... .. • .... : .. .. .. .. .. .. • ... .. • .. . . . . ;· ........ . 18: 
Zu:l;ıeyr ............... ~ ........ ; ... :, ...... 32, 36, 38-40, 42, 47-49, 00 
.z~r ............. -...................... ! .. , ............... ·-:"" ... : .. 2~ 

. . YER ADLARI 
Al:?}ıaz ............ , ...................... ;. · .... .' ................... 133, 28'4 
Abi~an ............................................................. 127' 

· ~laf· ... · ...................................... _ ........... _ ............... 101 
Alıvaz ..................................................... ~ ...... 86, 100 
Alkçedıeribend .. .. .. .. .. .. .. • .. . • .... • .. .. .. ... .. . • .. .. . , .. .. . .. ..... ·.. 309 
Akika ....................................... :: ............. :: .... ...... 114-
A~ay 9) 129, 136, 137, 156, 158, 161, 162,167, 168, 170, 171, 185~ 

> 199, 207,. 208, 209, 229, 240, 275, 288, 289, 293, 295, 299,.._ 
301, 305, 308, 309, 328, 336, 337, 344. 

N-ı-şehir ............ ·_· ........................... : ........... 162, 204, 227' 
A1,adağ ................................................ 195, 236, 240, 241 
Alı:ıive ............ ...... : .... " .. ........................ 155·, 158, 159, 173· 
Alakilisa .... .. .. .... .. .. .. . ..... .. ........... · .. ·.... .. .. ·.. .. .... · ...... 32l 
A;ıatn '(Elan) ...................................................... _ .. ; •.. 

Al~fuddıin. KeTVanSaray ......................... · ..... ~ ......... 10, 137· 

.A.iaudcfevle Kal.ıesi.-1!' ...... .... · ............ .-.............. -ı •• -~ ....... ..•• 4; •• ıtt 

37ô 



~2}:::\;\f/'):~~·~.:~;.~_:;:::;~~/{·:·~:.::·:::-··:~~· 
--Ane··~-•• ;~ ••..•..•.•. _ ••. ._ •..•• ·····~- •••••••....... : •......•........ ····· ~it 
.A':Q_i·· • •• ... • . • • • • • • • • • • • • • ~.... • ~· •• • • • • • •• ....... • • • • • • • • •• •• • • • • • • .• • • •• • ı ..oJ~. 
A/'l).~'i,. 'l'.? ........ ~ ....... ; ......................... -............ 242~ ~-\1. 
Aıı~aıra . . . . .. . . . . . . . ... :. . . . . . . . ........ 125., 127, 129, 162, 210&, a'Q9; 
An~ ................................... · ..... : ....... 75, ~.; ıoo; ın 
Anıt:alya ...... 113, 114, 115, 129, 145, 155/6, 159, 173,:-246, 315, 334' 

. Arzl: Si\'ad ..... -. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. . .. .. .. . .... -. . . :.. . .. .... 4~ 
. .A,~ '., .......... .. : ... ............................... ; ........... 79 
Av~.a ............................................................ ~ı 
Ay~f!ya: . . .. .. .. . . .. .. ... ·. .. . . .. . . . .. . . .. .. . .. .. .. . .. .. .. . . . ...... 5, i~ 
.A.f:erobş,-yeaın .... . . . . . ... . .. . . . . . . .. . .. ... . 109, 119, 122, 249, 251, 25A = ........ ~ .... :::::·.:::::· .. ·.::~·· .. ::::·:.::::·: .. :::··.~.:::·::.:::·:: .. ::·:·.·:::. -~ 
Bı:ıdira .. . . . . . . .. . . .. .. .. .. ... :. .. .. .. . ... .. .. .. .. . .... : . • ......... •. . ..... 3®. 
~'- 8,, 69,. 71, 72, 73, 7~, .76, 77, 7~. 80, 82, 85, 86, 89; 94; 96.9Q; 

. 101; 110; 11~121, 125, 128,.143-145, '151, 199, 20~, 24Q, 
2~;~ - . . . . 

. ~a ............... ~ ............................................... 65. 
Basra .................................................................. 42 
B.aŞ!o.rd • .. .. . •. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. . .. .. . .. .. .. . . • ... .. .. .. .. .. . . 292 
Batis ...... ..... : ...................................................... 76' . . . . . . " ~ 

:Bestam ........................ ~ ................................... 100 
- - - . 

~ .........................•.................................... 8 
Be:~·:K:ıüe:si ....................................... ~ ............ 113 
Btre .... " .............................................................. 111 
Bi.:rıecjjk: • .. • • • • .. .. . .. .. .. .. • • .. .. • .. • .. •• .. .. • • .. ... • • . .. .. .. .. • 114, 123 
~ ................. ~ ........................................... : ..... 75 
Bo.rnb.ay ............................................................. 215 
B~a: ...... ..... : .............................. .... : . ......... 106, 200 
B;ııb ................................................................... 45 
Buirdu1 (Burd~UX, Buldu) ........................ 135, 138, 167, 170 

Burguliu .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. . .. • .. . • . .. .. .. .. .. .. .. .. 129, 211, 342 

Bu~ ....................................... ~ .....••..................... Gı 
i' 

f:'"-x;,;.,;,ı. ("--#!-") - ı·~~ 
-~ ,~.&JR\.: •••• -•• ····-. ·~·· .•••••••••••• , •••• ,.J •••••• •.·•··· ...... i'-''.t 

377 



Ct;paın Sıeıın.atri: · •• ;; •• · .. ; ... ~ .... ; .-: .... ;._.~ .. :. -... -. ; ••• -...... _ .... :. 75. 
-C~un: ................... .-............. ; ........ 95, 113, 117, 118, 288-·: 
~-_:: .... ...... · ........................................... -.......... ; .. 91. 
~••••••-•••••••••••"•••••••••••••••••••••••~••.••••• ••••·•••••••••••:ec•~•. 
<!uki' ............. ·-· ... . .. .... .. .. .. . .. .. . . .. .. . .. . .. . . . . . . . . ... .. . ..... 288 . 
·CÜroan .: .... ...................................................... 72, 100 · 
Çankırı ...... . .-.. :-. ............ ; .... · .................. ;125, 162·, 271 293 
Dablık ._ ...................... .- ................... ; .......... ..... : ...... 6! 
·Damgaın .. .. .. . ~.... . .... -~ .. .'... .. .. .. . .. .. . -,..... . .. .. . .. . . .. . .. .. . 99 
~~ 145, 162, 168, 170, 182, 210, 230, 252, 200, 319, 348, 

'349 

·naır al-Şifu «Koıny:a,, . .. . . . . .. .. . . .. .. . .. . .. . .. .. .. . .. .. . .. .... · ...... 294 
Dar -al ..Şifa .Aı'kısaıray . .. .. . .. .. .. .. .. . . . .. -... . .. .. . . .. .. . .. . .. . . .. • .. 337 
Delüoe- ................................................ 187, .190, 254, 255 
l)ellüoo <;aıy'll . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 260 
Demirli Kaıra:h;isıaır .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . , .. .. .. .. 254 
'De:r:beınd: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . . .. .. . . .. .. . .. .. i. .. ........ i.. 242 
Develü Kanabisar ............................ : ........ 161, 183, 224,.328~ \ 
Dev~ Kalrahiısaiİ' (Afyon;) .. .. .. .. .• ; . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .... 210 
·neylliı:!rrn · ..... -............. -.............. :-..................... , ..... 79, oo 
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Raıeıh ............ ' .............. : .. ................ 100, 193, 199, 293 31.3 
l{ar!bent (Ifurpuıt) ..... : .................. ~ ................. 124, 317 · 
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Hehron ........ , ... , .. ·::··-· .................. _ .... · ............ _ ............ 1()1 
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Yanlış 

Yaahş Doğru CetveH 
Doğru 

'616 
Sancar 
'Tuzincar 
Kutulmuş 
Gattaş 
Ebulharıi 
Çavlı 
Zabutra 
Ümmum 
İle pervane 
YutaŞ . 
Hoca Nevin 
T. Yakşi 
Kivamal-Din 
Tübek 
Malibam 

., Bezrek 
Tae al-Din 
Tagarlu 
S. iz. Keykavusı 
Elfi 
s. 313 
Şaha nasıhat 
760 
t- khisar 
Toğar 
Baykavul 
Haci Ekber 
Madüddevle 
D;..ğan 
Ordu,Kaya 
GuŞı 
Konekalay 
D olay 
Balışinberi n 
Çave 
Çaved 
Tayboğa 
Yalancının mumu 
Hilize 
Abişga 
Bah<ıddin Daru 
Eşek bendesi 
Nerbaşı 
Alişer 
İl ho 

656 
Sencer 
Nuri Buhara 
Kutalmış 
Atta ş 
Ebulharb 
Sekavu 
Zubaytıra 

Zünnun 
tu pcrvane 
Yavtaş 
Hnca Noyın 
T Balışi 
K Eşher 
Y i.V.i,T. 
Mali yam 

, Büzürk 
T. Kiyu 
Toğuzlu 
I.K.II 
U!fi 
S.32 
Şehlere nasihat 
670 
Ak şehir 
Ta ğar 
Bukavul 
H. Ebubekr 
Sad al davle 
Toğan 
Ordu Kaya 
Cu şi 
Konckıyal 
Dil ay 
Bahşileı-in 
Çav 
Saveci 
Ak boğa 
Yalancı mum 
H ili re 
Alusga 
B. Baru 
Se yi s 
Tırbaşı 
Ali ş ir 
jçliyo? 

Sahife 

97 
104 
105 
109 
117 
117 
125 
1'5 
126 
128 
133 
i34' 
155 
16() 
173 
173 
173 
ld2 
211 
212 
213 
215 
215 
213 
227 
228 
230 
231 
232 
237 
238 
238 
',40 

247-379 
25() 
23E 
287 
292 
298 
325 

321-324 
333 
341 
338 
343 
350 

Kitabın endaksi, doğTu yanlış cetvelini ben yaptım. Bu işler bir çok 
gecelerimi aldı. Belki bir kısım adları atladı nı, bazı kişi ve yer isimleri ni 
doğru okuyamadıın. Bunların önüne? işareti koydum. Değerli bilginierin 
ilıtarlarını, düzeltnıelerini bekleriın. Kitabın baskısı bn yüzden geç kaldı, 
özür dilerim. 

Asıl Farsça metinde geçen teşrifat istılalılarını terceıneyi yapan ar
kadaş Türkçeleştirnıiş, bu doğru olmamakla beraber karşılıklarını tekrar 
yazmadım, metninin basılmak üzere olduğu haberi beni bu zahmetten 
kuatardı: 

Ankara, Birlik sokağı 19/20 İkincikanun ·1944, gece saat 2. 
Uzhı.k 
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Anadolu'daki Tü:rlderin tarihini öğrenmek 

isteyenierin okuyacağı kitaplar 

1 - Anadolu Selçuki Devleti Tarihi. İbni Bib1'nin matbu 
farsça muhtasar Selçukname'sinin Türkçeye tercümesi olup 
«Anadolu Selçukileri gününde tarih bitikleri~ serisinin ilkidir. 
328 sahifedir. Mühim notlar katılmıştır. Nüshası kalmamıştır. 

2- Mevlana'nm Yedi Öğüdü. Büyük Türk dalıisi Mevla· 
na'mn mev'izeleridir. Farsça metin, Türkçe tercümesi, MevHi
na'nın hal tercümesi yazılmıştır. 428 sahife, 4 resim. 1937 de ba. 
sılmıştır. Fiatı 3 liradır. 

3 - Mevlana'nın Mektupları. Anadolu Selçukileri gününde 
padişaha, vezirlere, emirlere, kadılara, hekimlere yazılmış 144 
mektuptur. Selçuki tarihi bakımından mühim bir hazinedir. 
210 sahifedir. Fiatı 2',5 liradır. 

4 - Divanı Sultan veled. Mevlana'nın büyük · oğlu Mu
hammeçl Bahaüddin Veled'in söylediği gazel ve kasidelerden 
müteşekkil 14 bin beyittir. Gazellerinin dili Türkçe, Aarpça, 
Farsça, Rumcadır. Tarih için bilinmeyen mühim hakikatler var~ 
dır. 728 muzzam sahifedir. Sultan Veled'in hai tercümesi, tarihi 
gazelierin türkçe tercümesi vardır. Mevlana'nın renkli miniya
türü ile süslüdür. Değeri 1 lirlfçlır. 

Son üç kitap Feridun Nafiz Uzluk tarafından bastırılmı§tır.' 






